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บทคัดย่อ 
 
   การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษา จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 
Method Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ รูปแบบคือ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๒๐ คน โดยหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือตามวิธีการของครอนบาค ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบแนวสัมภาษณ์ 
ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้บริหารองค์การ ข้าราชการ
และพนักงานราชการลูกจ้างและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการให้ข้อมูล 
จ านวน ๑๗ คน  
 ผลการวิจัยพบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา:ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๕) ด้านความ
โปร่งใสอยู่ในระดับมาก (X =๓.๙๙) ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๒) ด้านต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๐) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมอยู่ในระดับมาก         (X = 
๓.๕๓) และด้านคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับมาก (X = ๓.๘๕) 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา:ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี คือ  
  ๑. สภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ผู้ที่ท าการทุจริตคอรัปชั่น เพราะขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญและเป็นฐานของการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่ดีที่สุด ผู้ที่ทุจริตคอรัปชั่นมีสาเหตุจากทั้งเหตุ
ภายใน คือ ตัวผู้กระท าเองและเหตุภายนอก คือ สภาพแวดล้อม ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาต้องคอยก ากับตรวจสอบและต้องเป็นต้นแบบที่ดี 
ยกย่องคนที่ท าความดี และลงโทษคนที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง ปลูกจิตส านึก รณรงค์ค่านิยมที่ว่า
การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่รับได้ให้หมดไปจากสังคม ใช้กฎระเบียบให้เข้มงวดมากข้ึน 
 ๒. กระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ ใน 
๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
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ในองค์กร และด้านวัฒนธรรมในการท างาน มีกระบวนการที่ชัดเจนในด้านทฤษฎี ส่วนการการ
ด าเนินการตามกระบวนการยังไม่ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีกรอบในการปฏิรูประบบราชการให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มแข็งท างาน
ด้วยความเที่ยงตรง  
  ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี มีการน าหลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน หลักพุทธธรรมส าหรับการครองคน 
หลักพุทธธรรมส าหรับการครองงาน บุคคลที่จะเข้าไปท างานในต าแหน่งสูงต้องผ่านการคัดกรองด้าน
คุณธรรม โดยการอบรมด้านจริยธรรมก่อนเข้ารับต าแหน่ง การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่
เน้นเรื่องความโปร่งใสในการท างานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผู้ใหญ่ควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
ชี้แนะเด็กและเยาวชนให้เห็นผลเสียของการทุจริตคอรัปชั่น คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักส าคัญของ
นักบริหาร ที่จะท าให้การบริหารประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้น าเป็นหลักที่จะสามารถ
น าเอาหลักธรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการบริหารได้ 
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ABSTRACT 
  
  The objective of this research is to study the development ethics indicators 
and the process of enhancing transparency in local administration organizations of 
Ubonratchathani province. Mixed method was used in this research by quantitatively 
and qualitatively gathering information. For the quantitative method, questionnaires 
were distributed among sampling groups of 620 persons and coefficient reliability of 
the tool was gained through Cronbach's alpha method.  Information was analyzed by 
computer statistical package to get the average, percentage and standard deviation. 
For the qualitative method, in-depth interview with open-ended questions was used 
among the executives of local administration organizations, government officials, 
government employees and the people getting the service. The total seventeen 
persons interviewed voluntarily provided the information. Findings of this research are 
as the followings: all aspects of the development ethics indicators and the process of 
enhancing transparency in local administration organizations of Ubonratchathani 
province are at high level ( X =3.74) and every aspect is at high level including 
transparency (X  =3.99), accountability (X  =3.72), countering corruption (X  =3.70), 
merit culture (X  =3.53) and work ethics (X  =3.85). 
  It was found from the interviews on the development ethics indicators and 
the process of enhancing transparency in local administration organizations of 
Ubonratchathani province as the followings: 
  1. For the transparency condition in local administration organizations of 
Ubonratchathani province, it was found that the persons committed corruption 
because they lack morality and honesty which is the essence and fundament of 
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corruption prevention. Causes of corruption are both from within factor i.e. the person 
who committed and from without i.e. the environment. The person who has major 
roles in countering corruption is the supervisor who monitors, inspects and behaves as 
a good model. He should intentionally reward the ethical person and punish the one 
with misbehavior. Consciousness and campaign on diminishing acceptable corruption 
in society should be promoted. Rules and regulations should also be strictly enforced.      
 2. For the transparency enhancement process in local administration 
organizations by ethical mechanisms in 5 aspects including transparency, 
accountability, countering corruption, merit organizational culture and work ethics, the 
process is theoretically clear. However, the process is not continuously implemented 
even though there has been bureaucratic reformation framework for transparency and 
accountability and the vigorous and accurate National Counter Corruption Commission.  
 3. For the integration of Buddha Dhamma principles in enhancing 
transparency of local administration organizations of Ubonratchathani province, the 
principles have been applied including self-managing, people-managing and task-
managing. The person who is appointed to be an executive must be screened in ethical 
aspect. Ethical pre-service training is provided before entering the position. Focusing 
transparency and participatory verification in public administration, adults should 
behave as a good model for youth to be aware of the damage of corruption.  Ethics 
and morality are the main principles of the executives. The success of administration 
depends on the capability of the leaders to apply the Buddha Dhamma principles in 
accordance with the goal of their administration.     
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 คุณค่าของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ด้วยความดีทั้งหลายเหล่านี้  ได้ขอถวายแด่ผู้ท า
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อักษรย่อช่ือคัมภีร์ 
 

๑.  อักษรย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก  
 งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งใช้ข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา  คือ  
พระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา – ปกรณวิเสส  ผู้วิจัยสามารถใช้พระไตรปิฎก ฉบับใดเป็น
เอกสารอ้างอิงก็ได้  แต่มีเง่ือนไขว่าให้ใช้ฉบับนั้นอ้างอิงตลอด และต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนว่า ใช้ฉบับ
สยามรัฐหรือฉบับมหาจุฬาฯ โดยบอกรายละเอียดไว้ในค าชี้แจงการใช้อักษรย่อในงานวิจัย เช่น อักษร
ย่อในงานวิจัยฉบับนี้ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา   ภาษาบาลีและพระไตรปิฎก
ภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์ธมฺมปทฏฺ กถา และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกทุกฉบับที่ใช้อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกัน
หมด ตามท่ีทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ก าหนด การอ้างอิงให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อ
คัมภีร์  ดังตัวอย่าง เช่น  ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย 
สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และทีฆนิกาย 
สีลักขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 การอธิบายบอกอักษรย่อในรายงานการวิจัย ให้ท าเฉพาะที่อ้างอิงในรายงานการวิจัย
เท่านั้น ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์ (พระไตรปิฎก – อรรถกถา – ฎีกา) ทั้งหมด 
 
 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

 ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 ส .ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
 ขุ.ชา. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
 

 อภิ.สงฺ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี (ภาษาไทย)  
 อภิ.วิ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก วิภังค์ (ภาษาไทย) 
  



บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมาก
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่การศึกษา จริยศาสตร์ พฤติกรรมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ในบางอย่างท าให้เกิดผลกระทบในทางลบกับเยาวชนประชาชนและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นนับวัน
จะทวีความรุนแรงต่อเนื่องมากขึ้นประเทศไทยโลกาภิวัตน์ (Globalization) จนท าให้คนสวนใหญ่คิด
ว่าจริยธรรมไม่ส าคัญและไม่จ าเป็นเพราะมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่และความมั่งคั่งโดยมิได้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ท าให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมแสวงหาช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบ
สังคมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศก าลังประสบปัญหาอย่าง
มากมาย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหาราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ รัฐต้องดาเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐเพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและ (๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอ่ืน 
เพ่ือให้การจัดทาและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานภาครัฐที่เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
ก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลของข้าราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ มิใช่เป็นเรื่องที่เพ่ิงจะมีการ
กล่าวถึง แต่เป็นประเด็นส าคัญที่ปรากฏอยู่ใน วาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ตราบจนปัจจุบันนี้ การสร้างความโปร่งใสเป็นเรื่องที่
ประเทศต่างๆ ในโลกได้ตระหนักและให้ความส าคัญ ดังที่มีการจัดลาดับความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได้ของประเทศต่างๆ (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากการ
ส ารวจของสานักวิจัยหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งได้ดาเนินการส ารวจในหลายประเทศ โดยใช้แนวทางจาก
การประเมินความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศนั้นๆ 



 

 

๒ 

 

ซึ่งความรู้สึกนึกคิดนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และพ้ืนเพของผู้ที่ตอบคาถาม แล้วจึงน าผลการส ารวจมา
ประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ในภาพรวมทั่วโลก ในปี ๒๐๐๘ คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่นของประเทศไทยได้ ๓.๕ (๐ หมายถึง มีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้น้อยที่สุดและ๑๐ 
หมายถึง มีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้สูงที่สุด) 
 ภาคราชการจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยท าให้กลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์รับรู้ว่า
ภาคราชการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลต่อประเทศไทยให้ได้คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (CPI) ในลาดับที่สูงขึ้น ภาคราชการจะมีส่วนช่วยได้ด้วยการให้ข้าราชการในแต่ละสานัก/
กอง/กรม และกระทรวงร่วมมือกันปฏิบัติราชการอย่างโปร่ งใส ซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสพร้อมตรวจสอบได้ 
 ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีจริยศาสตร์ ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กร เป็นเครื่องมือมาวัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ
ระดับส านัก/กอง จนกระทั่งเป็นภาพรวมระดับกรม เพราะโดยล าพังใครเพียงคนเดียวคงไม่สามารถ
สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้ จึงต้องร่วมมือกันเป็นเครือข่ายร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน
ภาคราชการและผู้ที่ได้ประโยชน์จากการท างานอยู่ในองค์กรที่มีความโปร่งใส ก็คือ ตัวข้าราชการเอง 
เพราะเป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วว่า การท างานราชการไม่สามารถท าให้ร่ารวยได้แต่สิ่งส าคัญคือ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ความภาคภูมิใจ ความมีเกียรติที่ได้ท างานอยู่ในองค์กรที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใส เพราะมาตรฐานความโปร่งใส คือ ความทันสมัยขององค์กร สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซื้อขายได้ 
ข้าราชการต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆ ก็ต้องการท างานกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส อันจะน ามาซึ่งความไว้วางใจที่จะท างาน
ร่วมกัน 
 คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการให้ใสสะอาดเห็นควร
ให้มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสขึ้นในส่วนราชการโดยเริ่มต้นจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือช่วยกันสร้างราชการไทยให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ผลการวิจัยจะสามารถ
น าไปปรับใช้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในที่อ่ืนๆได้ทั่วทั้งประเทศไทยหรือประเทศสากลโดยปกครอง
โดยหลักจริยศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงผล
ประเทศของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไก
ทางจริยศาสตร์ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
 
๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัยและกรอบแนวคิด 
 

๑.๓.๑ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
 ๑) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในด้านขอบเขตด้านเนื้อหาของตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) ความโปร่งใส (๒) ความพร้อมรับ
ผิด (๓) การทุจริตคอร์รัปชัน (๔) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ(๕) วัฒนธรรมในการท างาน 
 ๒) ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ
ประจ าและพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป 
 ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเลือกตัวอย่างแบบ 
Typical Case and Extreme Case คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการประจ าและ
พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ในเชิงปริมาณ คือ ศึกษาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน ๒๑๙ แห่ง  
 ในเชิงคุณภาพ คือ ผู้วิจัยได้เลือกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายในการศึกษาจริยศาสตร์การพัฒนากระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

 

 ๑.๓.๑ กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้
ในการศึกษาวิจัย จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 

 

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
๑.๔ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 ๑.๔.๑ จริยศาสตร์และการพัฒนา หมายถึง การแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ 
แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควรและพิจารณา
ปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม ตลอดถึงความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและ
สังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรมประเพณี หลักกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ     
 ๑.๔.๒ ความโปร่งใส หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมจะป้องกัน และรู้ถึงปัญหาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นที่ต้องวางกฎระเบียบเพื่อให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ต้องเปิดเผย
ล่วงหน้าถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจและมาตรการที่จะวัดผลอันเกิดจาก
การตัดสินใจนั้นๆ 
 ๑.๔.๓ องค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

สภาพความโปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

จริยศำสตร์  
กำรพัฒนำ 
:ตัวชี้วัดและกระ 
บวนการสร้าง 
ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครอง 
 

  

 

กระบวนการสร้างความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ 
 

บูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
  

 



 

 

๕ 

 

๑.๕ ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย  
 
 

  ๑.๕.๑ ได้รู้สภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
 ๑.๕.๒ ได้พัฒนากระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทาง 
จริยศาสตร์ 
 ๑.๕.๓ เกิดการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง  จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีของจริยศาสตร์และการพัฒนา 
  ๒.๑.๑ ความหมายและความส าคัญของจริยศาสตร์ 
  ๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ 
  ๒.๑.๓ กลไกทางจริยศาสตร์ 
  ๒.๑.๔ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและการสร้างตัวชี้วัด 
  ๒.๒.๑ ดัชนีความโปร่งใส 
  ๒.๒.๒ ดัชนีความพร้อมรับผิด  
  ๒.๒.๓  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ๒.๒.๕ ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน  
 ๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใส 
 ๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
๒.๑ แนวคดิ ทฤษฎีของจริยศาสตร์และการพัฒนา 
 

 จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่น
ของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของจริยศาสตร์ 
 การตั้งค าถามถึงคุณค่าทางจริยธรรมในศาสตร์ว่าด้วย การจัดสรรทรัพยากรในสาขาวิชา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โดยมีปรากฏในงานของอริสโตเติลที่ชื่อ 
The Nichomachean Ethics ที่เสนอว่า เศรษฐศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับจริยศาสตร์และปรัชญา
การเมือง โดยอริสโตเติลสรุป ว่าเศรษฐศาสตร์จะต้องให้ความส าคัญกับค าถามที่ว่า“มนุษย์ควรจะด ารงชีวิต
อย่างไร”อันเป็นค าถามที่พุ่งตรง ไปยังคุณค่าทางจริยธรรมของการมีชีวิตที่ดี กล่าวคือ เศรษฐศาสตร์นั้น
จะต้องเป็นมากกว่าการจัดสรรจัดหาวัตถุให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้เศรษฐศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของสังคม คือ การที่คนส่วนใหญ่ในสังคมได้ประโยชน์สุข เศรษฐศาสตร์จึงต้องเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้อง ถามเสมอว่า“เพ่ือใคร-เพ่ืออะไร” อาจกล่าวได้ว่า
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ความคิดของอริสโตเติล ข้างต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะหยิบยก เรื่องของคุณค่าทาง
จริยธรรมมาพิจารณากับการจัดสรรทรัพยากร 
 หลังจากอริสโตเติลก็มีนักวิชาการหลากหลายสาขา ได้น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องคุณค่าทาง
จริยธรรม และการจัดสรรทรัพยากรอย่างที่อริสโตเติลท าแต่ก็ไม่ได้พูดถึงการพัฒนาเป็นการเฉพาะเพียงแต่
สอดแทรกอยู่ใน ความคิดของนักวิชาการหลากหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาเศรษฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคม จนกระทั่งในช่วงปี ๑๙๕๐ จริยศาสตร์ก็เริ่ม
ถูกหยิบยกมาพิจารณาและ ประเมินค่าการพัฒนาและได้รับการยกฐานะเป็นสาขาวิชาเฉพาะขึ้นมา  
 การให้ความหมายของจริยศาสตร์ของการพัฒนานั้น ปรากฏอย่างชัดเจนในงานของเดนิส กูเลต์ 
(Denis Goulet) นักวิชาการคนส าคัญในด้านนี้ในหนังสือของเขาชื่อ The Cruel Choice: a New Concept 
in the Theory of Development โดยกูเลต์ให้นิยามจริยศาสตร์ ของการพัฒนาว่าเป็น“การตัดสินค าถาม
ที่เกี่ยวกับ คุณค่าทางจริยธรรมที่น าเสนอผ่านทฤษฎี การวางแผนและภาคปฏิบัติการของการพัฒนา” 
เช่นเดียวกับเดวิด ครอคเกอร์ (David Crocker) นักวิชาการคนส าคัญในด้านนี้อีกคนที่นิยามจริยศาสตร์ 
ของการพัฒนาในท านองคล้ายๆ กันว่าเป็น“การประเมิน คุณค่าทางจริยธรรมในเชิงปทัสถานของเป้าหมาย
และ แนวทางของประเทศโลกที่สามและการพัฒนาในระดับโลก” จะเห็นได้ว่านิยามทั้งของกูเลต์และครอค
เกอร์ แม้จะกล่าวว่า จริยศาสตร์ของการพัฒนานั้นเป็นสาขาวิชา แต่ก็เน้นการประเมินและตัดสินหลักการ
หรือบรรทัดฐาน บางอย่างของการพัฒนาเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับนิยามของจริยศาสตร์ที่ใช้กันอยู่
โดยทั่วไปที่ว่า “ปรัชญา สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการ
ตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหา เรื่อง
สถานภาพของค่าทางศีลธรรม”๑  
 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาลึกลงไปในการศึกษาจริยศาสตร์ในปัจจุบัน มีแนวทางการศึกษาที่แยก
ย่อยออก ไปเป็น ๓ แนวทางซึ่งมีความแตกต่างกันในจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ แนวทางท่ี ๑ จริย
ศาสตร์เชิงปทัสถานหรือจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน (normative ethics) อัน“เป็นพยายามที่จะวางแบบ
แผน หลักการ หรือมาตรฐานส าหรับหลักจริยธรรม เพ่ือก าหนดว่าสิ่งใดดี/เลว ถูก/ผิด ตลอดจนปกป้อง
หลักการที่คิดว่าเหมาะสมและหาทางประยุกต์ใช้”แนวทางที่ ๒ จริยศาสตร์เชิงพรรณนา (descriptive 
ethics) เป็นแนวทางการศึกษาจริยศาสตร์ที่มุ่งศึกษา แบบแผนพฤติกรรมตั้งแต่ในระดับปัจเจก สังคมไป
จนถึง ยุคสมัยและใช้หลักเหตุผลเพ่ือมาอธิบายการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมของแต่ละปัจเจก สังคมและ
ยุคสมัยนั้นๆและแนวทางที่ ๓ คือ แนวอภิจริยศาสตร์ ที่เน้นการศึกษา ในเรื่องความหมายของวาทกรรม
ทางจริยธรรม (moral discourse) ซ่ึงก็คือ การใช้ภาษาสนทนาถกเถียงกันในเรื่องของจริยธรรม๒  
 แนวทางการศึกษาจริยศาสตร์ของการพัฒนาในโดยมากเป็นไปในแนวทางของการศึกษาเชิง
ปทัสถาน (เหมือนที่กูเลต์และครอคเกอร์ให้ต าจัดกัดความไว้) โดยมุ่งใช้ทฤษฎีจริยศาสตร์ปทัสถาน (อย่าง
แนวคิด ประโยชน์นิยมหรือจริยศาสตร์แบบค้านท์) มาประยุกต์ ใช้กับปัญหาการพัฒนาหรือสร้างหลักการ
ทางจริยธรรม ที่คิดว่าเหมาะสมและน ามาประยุกต์ใช้เป็นหลักซึ่งใน ประเด็นนี้เดสกาสเปอร์ (๒๐๐๔: ๑๘-

                                                 

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นามมีบุ๊คส์พับลิเค
ชันส์, ๒๕๔๖, หน้า ๓๔. 
 ๒ เฉลิมเกียรติ ก, ๒๕๓๒: ๑๑-๑๓; เนื่องน้อย บุณยเนตร ก, ๒๕๓๗: ๓-๔; Paul Edwards (eds.), 1967:81-
82; Des Gasper, 2004: p.18-19. 
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๑๙) ได้ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาจริยศาสตร์ของการพัฒนาในแนวทางบรรทัดฐาน นั้นมักจะละเลยมิติของจริย
ศาสตร์เชิงพรรณนาที่อธิบาย ถึงชุดความคิดความเชื่อที่หลากหลายในเชิงจริยธรรมว่าด้วยการพัฒนา
กาสเปอร์จึงได้เสนอนิยามของจริยศาสตร์การพัฒนา ขึ้นมา ๓ นิยาม คือ ๑) ชุดของความเชื่อ/ความคิดทาง 
จริยธรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ๒) การสร้างชุดของทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเชื่อ/ความคิดทาง
จริยธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และ ๓) การศึกษาชุดของความเชื่อ/ความคิดทางจริยธรรม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเด็นต่างๆ ที่ชุดของ ความคิดเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง (Des 
Gasper, ๒๐๐๔: ๑๙) บทความนี้ใช้นิยามตามความหมายที่ ๓ ของกาสเปอร์ เนื่องจากตรงกับวัตถุประสงค์
ของบทความที่ต้องการ ศึกษาและส ารวจชุดของความคิด/ความเชื่อและประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาจริยศาสตร์ในเชิงพรรณนาเป็นส าคัญ 
 
 ๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ 
 นโยบายของประเทศในทศวรรษที่ผ่านมาให้ความส าคัญต่อ“การพัฒนาคน”ให้เป็นคนดีที่
เก่งและมีสุข โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเน้นแนวทาง
พัฒนาตามหลักแนวคิดการพ่ึงตนเองโดยใช้หลักพอประมาณการค านึงถึงความมีเหตุผลการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนที่ 
ใช้ความรู้ คุณธรรม และความเพียรในการปฏิบัติและการด ารงชีวิตซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและเป็น
หลักที่ได้ผ่านการพิจารณาด้านวิชาการว่าได้ผลจริงและยั่งยืนประการส าคัญสอดคล้องกับบริบทของ 
สังคมไทยรวมทั้งได้ผลดีกว่าการพัฒนาโดยเลียนแบบตะวันตกซึ่งพบว่าประสบความล้มเหลวและท าให้
สูญเสียงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดแนวทางพัฒนา
ระบบราชการ และข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยปรับทัศนคติข้าราชการ
ให้เห็นความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
วัฒนธรรม สันติวิธี และธรรมาภิบาล เน้นประเด็นการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม ท างานแบบมืออาชีพ มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ ของ
สาธารณะ พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และพร้อมรับการตรวจสอบ ก่อนที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรม
การท างานให้กับใคร ข้อตกลงเบื้องต้นคือ ความเข้าใจที่ ตรงกันและการยอมรับในแนวคิด ทฤษฎี หลัก
และวิธีการพัฒนาที่เป็นสากลและมีหลักฐานว่าใช้ได้ผลจริง ดังที่กล่าวมาแล้วในเอกสารหลายฉบับว่า
“จริยธรรม”เป็นระบบของการท าความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่ง วิชาการสาขาจิตวิทยา สาขาจริยศาสตร์ 
ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ นักจิตวิทยา ที่ส าคัญหลายท่านได้เสนอทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเหตุผลหรือกระบวนการของพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งใน
คู่มือฉบับนี้ได้ประมวลและสรุปเฉพาะทฤษฎีทางจิตวิทยาและด้านจริยธรรม โดยจะได้เน้นทฤษฎีที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถน ามาใช้ เป็นหลักในการพัฒนา
จริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การที่คนเราจะท าความดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายใน
และภายนอกสาเหตุภายใน คือ ลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวมการ
มุ่งอนาคตและความสามารถควบคุมตนเอง ความเชื่อว่าท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่วจะต้อง 
โดนลงโทษ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตใจทางด้านอ่ืนๆ คือ ความพอใจและเห็นด้วยกับ
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ความดีต่างๆและเห็นความส าคัญของความดีเหล่านั้น เช่น ความซื่อสัตย์ การเคารพกฎระเบียบและ
กฎหมาย ความสามัคคี เป็นต้น  ลักษณะทางจิตใจเหล่านี้ที่ส าคัญมีอะไรบ้างได้มีการก าหนดโดยการ
วิจัย เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมของคนไทยซึ่งจะได้กล่าวต่อไป เมื่อก าหนดลักษณะทางจิตใจที่
ส าคัญต่อการเป็นคนมีจริยธรรมสูงแล้วในคู่มือนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาจิตใจต่อไปด้วยส่วนสาเหตุ
ภายนอกตัวบุคคลการที่บุคคลนั้นจะท าความดีหรือละเว้นการกระท าที่ไม่ น่าปรารถนามากน้อย
เพียงใดนั้นสาเหตุส าคัญคือ คนรอบข้างกฎระเบียบ สังคมวัฒนธรรมและ สถานการณ์ในขณะนั้นที่
บุคคลประสบอยู่ นอกจากนั้นระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การมีหรือ
ขาดแคลนสิ่งเอ้ืออ านวยในการท างานตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ท างานกลุ่มเพ่ือนและ
วัฒนธรรมขององค์กรจะมีผลต่อพฤติกรรมการท างานและสุขภาพจิต ตลอดจนความสุข ความพอใจใน
การท างาน ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลท านายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสีย
ต่อบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชามีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวโมโห หรือสถานการณ์ คลุมเครือ 
ลูกน้องไม่ทราบว่าท าต้องท าอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมและจะไม่โดนต าหนิหรือบ่นว่า สถานการณ์
เหล่านี้จะมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของลูกน้องทั้งสิ้น ส่วนการควบคุมผลดีและผลเสียที่จะ เกิดกับ
ตน ก็ข้ึนอยู่กับระบบ กฎเกณฑ์ และสภาพงานแบบราชการ (Bureaucracy) ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  
ดังนั้น สาเหตุภายนอกที่ส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในสภาพการท างานราชการจึงมี ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมในหน่วยงานนั้นๆ บุคคลแต่ละคนจะอยู่ภายใต้
อิทธิพลของจิตใจของตนและสภาพแวดล้อมภายนอกไปพร้อมกัน ในการที่เขาจะกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมต่างๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าจิตใจหรือสภาพภายนอก จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากกว่ากัน ใน
การที่บุคคลนั้นจะท าความดีและละเว้นการท าชั่วก็ตอบได้ว่า ใครจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมมากน้อยหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพทางจิตใจของเขา คนที่ จิตใจยังไม่พัฒนาไปสู่
ขั้นสูง เช่น เด็ก หรือคนที่จิตใจต่ า แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม จะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จิตใจต่ านั้นจะท าความดีละเว้นชั่ว ในสถานการณ์ทีมีคน
ออกค าสั่ง คอยสอดส่องและควบคุมบังคับเท่านั้น เขาจะท าความดีเพราะต้องการ รางวัลหรืองดเว้น
การท าสิ่งที่ไม่ดี เพราะกลัวโดนลงโทษ กลัวคนอ่ืนเห็น กลัวโดนจับได้เท่านั้น คนประเภทนี้ หัวหน้าต้อง
ควบคุมบังคับให้ท างานอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลงานดี  
 ส่วนผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมน้อยจะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาโดยตนเองอย่างรอบคอบโดยไม่เห็นแก่ตัว แต่ท าตามกฎระเบียบ ท างานเพ่ืองานอย่างเต็ม 
ความสามารถ ด้วยใจรัก และท าเพ่ือหน่วยงานและส่วนรวมเป็นส าคัญ ผู้ที่มีจิตแกร่ง ไม่พ่ายแพ้ต่อ
สภาพ ที่ยั่วยุให้ท าชั่ว มีระเบียบวินัย ควบคุมบังคับตนเองได้ท าความดีเสมอแม้จะไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้อ่ืน ก็ตาม คนประเภทที่จัดเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงซึ่งมีอยู่น้อยในแต่ละสังคมจากการประมวล
แนวคิดทฤษฎีด้านจริยธรรม จริยศาสตร์ และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการท างานของ
บุคคล พบแนวคิด ทฤษฎีและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมที่
ส าคัญซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
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 ๒.๑.๓ กลไกทางจริยศาสตร์ 
 ค าว่า“จริยธรรม”และ“คุณธรรม”๓มักมีการพูดถึงและน าไปใช้ในความหมายที่แยกกันไม่
ออก บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังเรื่องที่คนในสังคมไทยปัจจุบันนี้นิยมน ามา
เป็นประเด็นในการพูดคุยกันมากคือ คุณธรรมและจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจาก
การเมืองการปกครองมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นคุณธรรมและจริยธรรมของ
คนในสังคมจึงมีบทบาทส าคัญกับระบบการเมืองการปกครองที่สังคมนั้นใช้คุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคคลที่ พึงมีต่อสังคม จึงหมายถึง การมีคุณงามความดีในการท าหน้าที่ พลเมือง ของสังคม
ประชาธิปไตย ความส าคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่
ขึ้นอยู่กับการมีผู้ปกครองที่ดีมีคุณธรรม การท าหน้าที่  ให้บริการประชาชน บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับ
ประชาชน เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ การท าหน้าที่ต่อประเทศชาติของประชาชนด้วย คุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลที่มีต่อสังคมในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีรูปแบบ ความคิด
สร้างสรรค์ทางบวกในการแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสังคมด้าน
ต่างๆ เช่น    
 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะอย่างแข็งขัน 
 ๒. การมีส่วนร่วมในการกระท าเพ่ือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 
 ๓. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบ้านเมืองเคารพในกฎกติกาของสังคม และ  
 ๕. การติดตามตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การมีบทบาท
ดังกล่าวหากท าด้วยความไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อนและท าให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม จนถึงการล้มล้างระบบการเมืองการปกครองกลายเป็น อนาธิปไตยแทน
ประชาธิปไตยได้ ในบางกรณีก็อาจกลายเป็นเครื่องมือของคนทีไม่หวังดีต่อ ประเทศชาติ   คุณธรรม  
(Morality/Virtue)  และจริยธรรม (Ethics) เป็นค าศัพท์ที่มีความหมาย ใกล้เคียงกันทั้งในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒๓“คุณธรรม”
หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจซึ่งสามารถแยก
ออกเป็น ๒ ความหมาย คือ     
 ๑. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรมประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ     
 ๒. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท าและอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือจริยธรรม
แต่ละข้อทีน ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบฯลฯ
“จริยธรรม”แปลว่า ธรรมทีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ความ
ประพฤติของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและ
เหตุผล) ท าให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ ๔ 
ประการ คือ  

                                                 

 ๓กิตติยา โสภณโภไคย. (ม.ป.ป.) “คุณธรรม จริยธรรมและการด ารงอยู่กับประชาธิปไตย”  
http://www.ombudsman. go.th/10/ethical/ethical0.pdf สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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 ๑. การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพ่ือ
ตัดสินการกระทําของผู้อ่ืน 
 ๒. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ทีเกิดขึ้นในตัวบุคคล
ก่อนทีจ่ะปฏิบัติการต่างๆ ลงไป   
 ๓. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทําสิ่งต่างๆ  
 ๔. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็น
ทัศนะในการดํารงชีวิตของตนและของสังคมทีตนอาศัยอยู่ 
 
 ๒.๑.๔ แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) 
  

  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากที่ประเทศแถบซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและ
อเมริกาไดเปนผูน าและตนแบบในการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือเปลี่ยนวิถีการผลิตเพ่ือยังชีพและคาขาย
ภายในประเทศเปนหลักมาสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดผลผลิตแบบเดียวกันในปริมาณมากซึ่ง
ท าใหมีตนทุนต ่าเพ่ือการแขงขันทางการคาและมุงจ าหนายระหวางประเทศกันมากขึ้นนับแตนั้นชวง
ระยะ ๑ ศตวรรษที่ผานมาท าใหเกิดการใชวัตถุดิบ การสั่งสมพฤติกรรมการบริโภค และการใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ไมคุมคาและมุงสนองตอบความสะดวกสบายมากกวาความจ าเป
นพ้ืนฐาน ท าใหทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศรอยหรอลงอยางมาก เชน ทรัพยากรพลังงาน 
ทรัพยากรปา ทรัพยากรแร และทรัพยากรน ้า เปนตน นอกจากนี้ ของเสียที่ปลอยออกจากการ
กระบวนการผลิตและการบริโภคสินคาของพลไดกอใหเกิดมลพิษ การปนเปอน และสรางผลกระทบทั้ง
แกมนุษย ทรัพยากรน ้า อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ๔ ดังนั้น ประเทศท่ีพัฒนาแลว จึงเริ่ม
รวมตัวกันสรางกรอบแนวทางการพัฒนาใหมโดยเกิดการพัฒนาความคิดแบบที่เรียกวา “การเปลี่ยน   
ยายกระบวนทัศน” (paradigm shift) ขึ้นสงผลใหเกิด “กรอบแนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
นับแตป ๒๕๑๕ เปนตนมาจากการที่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดเริ่มเขามีบทบาทในกระแสการพัฒนา
ของสังคมโลกนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๕ โดยเริ่มตั้งแตองคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุด
ยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่ง
เรียกรองใหชาวโลกค านึงถึงผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยจนเกินขีดจ ากัด ผลจากการ
ประชุมดังกลาวท าใหทั่วโลกหันมาใหความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง ตอมาในป พ.ศ.
๒๕๒๖ สหประชาชาติได จัดตั้ งสมัชชาของโลกว าด วยสิ่ งแวดล อมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development) หรือ เป นที่ รู จั กกันดี ในชื่ อ“Brundland 
Commission” เพ่ือท าการศึกษาเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาซึ่งไดเผย
แพรเอกสารชื่อ “Our Common Future” ที่ไดเรียกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตที่
ฟุมเฟอยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาประเทศเสียใหม ในลักษณะที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและให

                                                 
๔ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่

ยั่งยืนของประเทศไทย.รายงานการวิจัย : (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒-๘.   



 

 

 ๑๒ 

สอดคลองกับขอจ ากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดเสนอวามนุษยชาติสามารถท่ีจะท าใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้  
 ตอมาสหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกอีก ๒-๓ ครั้ง คือ “การประชุมสุด
ยอดระดับโลกว าด วยสิ่ งแวดล อมและการพัฒนา” (UN Conference on Environment and 
Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในปพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีเอกสาร
ส าคัญคือ “แผนปฏิบัติการ ๒๑” ซึ่งเปนเหมือนแผนแมบทของโลกใหประเทศภาคีสมาชิกที่เขารวม
ประชุมไดน าไปเปนกรอบทิศทางพัฒนาประเทศใหกาวสูความยั่งยืน อีก ๕ ปถัดมาสหประชาชาติก็ได
เปนเจาภาพจัด “การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน” (World Summit on 
Sustainable Development: WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอรก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในป 
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งประเทศตางๆ ทั่วโลกกวา ๑๘๐ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดใหความส าคัญใน 
“กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน”อยางตอเนื่องและรวมกันลงนามรับมาเปน“พันธกรณี”รวมกันที่จะพัฒนา
ประเทศและสังคมโลกใหนาอยูและยั่งยืน โดยมุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม       
อยางสมดุล 
 จากรายงานของบรันดท์แลนก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ นั่นคือ การพัฒนาที่ตระหนักหรือ
ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการคิดถึงคนรุ่นหลังด้วย จึงได้รับการตอบรับและต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากวงการต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังถูกมองว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและ
ด้วยความที่ยังคลุมเครือ ก็เป็นการเปิดพ้ืนที่/ที่ว่างให้กับบรรดาผู้ที่ เกี่ยวข้องเลือกตีความ/ให้
ความหมายต่อสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในแบบฉบับที่ตัวเองต้องการได้ ไม่แตกต่างจาก
มโนทัศน์อ่ืนๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็น“ความยุติธรรม”หรือ“ประชาธิปไตย”เป็นต้น เพราะคงไม่มีใคร
กล้าประกาศว่าไม่เห็นด้วย ไม่ชอบความยุติธรรม ไม่ชอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือแม้แต่ไม่
ชอบการพัฒนาแบบยั่งยืน เพียงแต่จะมีรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันไปเท่านั้น ฉะนั้น สิ่งที่
รายงานของบรันดท์แลนกระท าก็คือ เปิดพ้ืนที่ชนิดใหม่ขึ้นในสังคม เพ่ือให้บุคคล สถาบัน หน่วยงาน 
องค์การแขนงต่างๆ เลือกประกาศจุดยืนทางศีลธรรมของตนเองผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า“การพัฒนา
แบบยั่งยืน”๕ 
 ความโดดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่สามารถท าให้สิ่งที่ขัดแย้งกัน สิ่งที่ดู
เหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ในอดีต นั่นคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (economic growth) กับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental protection) สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 
และอย่างราบรื่นโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบที่ด ารงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกตลาดและ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความโดเด่นของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน อยู่ที่
สามารถสลายความเชื่อ ความหวาดวิตกในยุคทศวรรษ  ๑๙๗๐s และ ๑๙๘๐s ที่มองว่าความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมแบบที่ด ารงอยู่จะน าไปสู่การท าลายล้างโลกในที่สุด สิ่งที่การ
พัฒนาแบบยั่งยืนน าเสนออย่างส าคัญคือการรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและในฐานะที่การพัฒนาแบบยั่งยืน
เป็นรากฐานของจริยธรรมในปัจจุบัน ความน่าสนใจของการพัฒนาแบบยั่งยืนเกี่ยวกับการประสาน
ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน 
                                                 

๕ ชัยวัฒน์ เจริญสินโอฬาร. Development Discourse วาทกรรมการพัฒนา. (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์วิภาษ, ๒๕๔๙), หน้า ๓๖.  



 

 

 ๑๓ 

ดูยังเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมากด้วย เนื่องจากเป็นทางเลือกที่สาม ระหว่างข้อเสนอที่ดูมีลักษณะ
สุดขั้ว ๒ แบบ คือแบบของนักนิเวศวิทยาอย่างลึกที่เรียกร้องให้ปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่า“การพัฒนา”อย่าง
สิ้นเชิง กับแบบที่ชูการพัฒนาอย่างไม่ตั้งค าถามและไม่ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเลย ดังกรณีของ
ทฤษฎีการให้ทันสมัยอย่างตะวันตกในอดีต ฉะนั้น ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่น่าแปลก
ใจว่าท าไมการพัฒนาแบบยั่งยืนจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน จะ
ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวาง จนสามารถท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาระดับ
โลก และได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆทั่วโลก แต่ก็มิได้หมายความว่าแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนสามารถลดทอนความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกลงได้อย่างฉับพลัน โดยมิต้องพูดถึงการ
ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกให้หมดไป ซึ่งยิ่งดูยิ่งเป็นเรื่องห่างไกลมากขึ้นทุกที สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ส่วน
หนึ่งก็เป็นเพราะว่าบรรดาพลังและกระบวนการในการท าลายล้างสิ่ งแวดล้อมต่างก็ยังคงด ารงอยู่ มิได้
ถูกขจัดให้หมดสิ้นไปแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนา การท าให้เป็นอุตสาหกรรม รวมถึง
ลัทธิบริโภคนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีส่วนอย่างส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างขาดความรับผิดชอบเป็นที่น่าสงสัยว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดในทางปฏิบัติ เพราะเท่าที่ผ่านมา ความไม่เท่าเทียมในสังคมยังคงด ารงอยู่ คนยากจน
จ านวนมากขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม ในประเทศโลกที่สาม หรือแม้แต่ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วก็ตาม นั่นคือ การพัฒนาเท่าที่ผ่านมาได้สร้างปัญหาไว้มากมายซึ่งการแก้ปัญหาแบบ
ประนีประนอมอย่างการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้จะแก้ไขได้หรือไม่ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์
จ านวนมหาศาลของชาติมหาอ านาจและบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย โดยสรุปการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
บริบทโลกคือการพัฒนาที่มุงสูดุลยภาพของมิติ ๓ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยให
ตอบสนองตอความตองการของคนรุนปจจุบันและไมท าใหคนรุนอนาคตตองประนีประนอมยอมลด
ความสามารถที่จะสนองความตองการของตนเองความหมายของค าวา“ยั่งยืน”การใชค า sustainable 
และ sustainability มีนิยามอยู ๓ แนวใหญ่ด้วยกัน คือ  
 ๑) แนวสังคม หมายถึงเรื่องเก่ียวกับการสนองความตองการพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง ซึ่งมนุษย
ทุกคนตองไดรับอาหาร น ้า ที่อยูอาศัย และการบ าบัดรักษายามเจ็บปวย ในขณะเดียวกันก็หมายถึงการ
สนองความตองการระดับสูงดวย เชน ความมั่นคง เสรีภาพ การศึกษาการมีงานท าความยั่งยืนทาง
สังคมอาจจะเนนเรื่องการสงเสริมความสุขสมบูรณของมวลชนสวนใหญ เปาหมายส าคัญที่สุดของแนว
นี้คือ การรักษาคุณภาพชีวิตใหมีระดับสูงอยางยาวนาน  
 ๒) แนวนิเวศ จุดเนนอยทูี่กระบวนการทางชีววิทยาของธรรมชาติ โดยเนนเรื่องความยั่งยืน
ของการท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพ่ือกอใหเกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาวจ าเป
นจะตองมีการคุมครองทรัพยากรทางพันธุกรรมและการอนุรักษความหลากหลายทางธรรมชาติ ใน
ความหมายนี้ การจัดการและการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งการสนับสนุนใหชีวิตทั้งหลายอยูรอดคือเปา
หมายส าคัญท่ีสุด 
 ๓) แนวเศรษฐกิจ จะเนนแตเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถากลาวถึง“ความยั่งยืน”จะ
หมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวอยางยั่งยืนยาวนาน ในอัตราที่สูง แตนักเศรษฐศาสตรสีเขียว มีแนวคิดอีก
แบบคือ กลาววา เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เศรษฐกิจที่ค านึงถึงระบบนิเวศและโลกธรรมชาติ การให้
คุณคาทางชีวิตจิตใจมากกวาค านึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 



 

 

 ๑๔ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)๖ ได้เขียนไว้ในหนังสือ“การพัฒนาที่ยังยืน”ระบุถึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ว่าคือ ระบบการพัฒนาที่เปนองครวม คือ การด ารงอยูดวยดีของมนุษย หมายถึง มนุษยอยูอย
างมีอิสรภาพและสันติสุขในโลกที่เกื้อกูล การพัฒนาอยางยั่งยืนตองอาศัยความเปนไปอยางประสาน
และเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธแหงองคประกอบทั้ง ๔ ประการคือ มนุษย์ สังคม เทคโนโลยี 
และธรรมชาติแวดลอม โดยเสนอแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาแบบองค์รวมโดย
บูรณาการอย่างสมดุล จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์ของเหตุ
และปัจจัยทั้งหลาย มีอิสรภาพที่จะเกื้อกูลต่อกันด้วยระบบความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบพ้ืนฐานและ
รวมกับความซับซ้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาดังนี้ 
(๑) มนุษย์ในฐานะบุคคล ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ (๒) สังคม (๓) ธรรมชาติ (๔) เทคโนโลยี 
 องค์ประกอบทั้ง ๔ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกันทั้งระบบ แต่มนุษย์เป็นตัวกระท า
เพราะมีเจตจ านง ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนไม่มี และการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติย่อม
หมายถึงว่ามนุษย์แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์เองด้วย การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการง่ายๆ ก็คือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้โลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติประสานประโยชน์กันได้ โดยมนุษย์อยู่ในโลก
ธรรมชาติอย่างกลมกลืน เกื้อกูล ความส าเร็จนี้จึงจะเป็นชัยชนะอย่างแท้จริงของมนุษย์   และเพ่ือให้
เป็นองค์ประกอบที่ดีที่จะน าไปสู่ระบบใหญ่ทั้งหมด ในการพัฒนาจึงถือเอาการพัฒนามนุษย์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการเป็นปัจจัยที่กระท าดังกล่าวมาแล้ว  
 กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกได้เป็น ๒ ส่วนดังนี้๗ 
 ๑. ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตัวคนเป็นปัจจัยที่กระท าให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยทั้ง ๓ ด้านนั้นมี
ความสัมพันธ์อิงอาศัยกันการพัฒนาคนจะต้องท าท้ังหมดจึงจะเป็นการพัฒนาคนเต็มคน 
 ๑) พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม โดยให้
ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินที่ดีและเกื้อกูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก 
 ๒) จิตใจ จิตใจที่มีเจตจ านงที่เป็นตัวชี้น าก าหนดพฤติกรรมและสภาพจิตที่พอใจมีความสุข 
ก็ท าให้พฤติกรรมมีความมั่นคง ปัญญาจะท างานได้ผลและพัฒนาไปได้ ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะ 
 ๓) ปัญญา ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกข์อย่างทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ลง
ตัวพอดี และเป็นตัวน าไปสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้องพัฒนาควบคู่ประสานกัน
ไป และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญาบนความไม่ประมาท 
 ๒. ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเป็นตัวกลางหรือเป็นแกนกลาง 
ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระท าที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง ๔ ด าเนิน
ไปด้วยดี โดยทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน และในระบบนี้มนุษย์ในฐานะปัจจัยตัวกระที่มี

                                                 
๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) การพัฒนาที่ยั่งยืน. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๕๐. 
๗ ถิรชัย อาป้อง. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา. สืบค้นจาก  สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

http://chornorpor.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๙/blog-post_๒๖.html  

http://chornorpor.blogspot.com/2011/09/blog-post_26.html
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ความส าคัญที่สุด ที่จะให้ภาวะที่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยจะกล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
และการปฏิบัติต่อองค์ประกอบทั้ง ๔ เฉพาะที่เป็นแนวทางพ้ืนฐานบางประการ 
 ๑) มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นหลักที่ควรให้ความส าคัญที่สูงสุด โดยมุ่งให้การศึกษา 
จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆเพ่ือให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงาม เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อัน
จะเป็นปัจจัยไปกระท าต่อระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแก่งหารพัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษย์
ในฐานทรัพยากรมนุษย์ คือทุนหรือปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พึงมีการ พัฒนาให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความรู้ ฯลฯ พร้อมที่จะเป็นก าลังในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒) สังคมระบบต่างๆทางสังคมนั้นเป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคม ต่างสังคม 
ประเทศชาติที่เปิดถึงทั่วกัน จะต้องวางมาตรการร่วมกัน ปกป้องมิให้มีการกดขี่ บีบบังคับ เอารัดเอา
เปรียบกัน ไม่ว่าน้อยใหญ่ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ์ ป้องกันมิให้คนเบียดเบียนท าลายธรรมชาติ
แวดล้อม 
 ๓) ธรรมชาติ การมีทัศนคติที่ดีของมนุษย์ต่อธรรมชาตินั้นไม่ควรหยุดมองแค่เลิกมอง
ตนเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ แล้วมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ควรจะก้าวต่อไปถึงขั้น
แสดงศักยภาพของมนุษย์ในการจัดวางสมมติต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้อ้างสิทธิต่างๆกลับมาอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไปเบียดเบียน ท าร้าย เอาเปรียบ ยอมเสียสละให้มาก แล้วท าความดี
ชดใช้หรือจะถือว่ากอบโกยจากเขามามากพอแล้ว จะคืนให้แก่ธรรมชาติบ้างก็ได้ 
 ๔) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยีที่
ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพฝนการผลิตสูงโดยมี
ของเสียน้อย ก าจัดน้ าเสีย ก าจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ใหม่ ตลอดจนการวางมาตรการบังคับ
ควบคุม มนุษย์เองจะต้องไม่ประมาทกับการใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องสนองกิเลศของ
มนุษย์ จะต้องใช้อย่างมีสติ มิใช่ว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าแต่มนุษย์กลับเสื่อมลง จะต้องเสพที่คุณค่า
แท้มิใช้เสพเพราะตัณหา ข้อปฏิบัติต่อองค์ประกอบแต่ละอย่างพอเป็นแนวทางแล้วขั้นที่จะบูรณาการ
ทั้ง ๔ องค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบสัมพันธ์อันเดียวโดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็นองค์
แกนกลาง ที่จะท าหน้าที่เป็นปัจจัยตัวกระท าให้ส าเร็จเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 โดยสรุป การพัฒนาอยางยั่งยืน มีหลักการที่ลักษณะส าคัญ คือ เปนการพัฒนาที่ด าเนินไป 
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนองความตองการในปจจุบันโดย
ไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต เปนการพัฒนาที่ค านึงถึงความเปน“องครวม”คือมองวาการจะ
ท าสิ่งใดตองค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอ่ืนๆดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ
และ  คอยเปนคอยไป การพัฒนาอยางยั่งยืนไมไดระบุวาตองปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี”เพียงแตตอง
ค านึงวาเทคโนโลยีที่น ามาใชนั้น เปนไปในทางสรางสรรหรือ ท าลายทายที่สุด ผลของการด าเนินการ
พัฒนาตามแนวคิดใดก็ตามจะตกแกตัวมนุษยเองเสมอ เชน หากพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจและการ
ใชเทคโนโลยีควบคุมและบงการธรรมชาติมากเกินไป สังคมมนุษยก็อาจถึงกาลอวสานรวดเร็วขึ้นหรือ
หากยึดถือการพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนที่ตระหนักว าสรรพสิ่งเกี่ยวของและสงผลกระทบต
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อกันอยางซับซอนและหลากหลาย สังคมโลกก็จะด าเนินไปดวยกันระหวางสรรพสิ่งและตัวมนุษยได
อย่างยั่งยืนยาวนาน๘ 
 
๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและการสร้างตัวชี้วัด 
 
 ค าว่า“Indicator”ในภาษาไทยมีการใช้ค าอย่างหลากหลาย เช่น ตัวชี้วัด ตัวชี้ ตัวชี้น า ดัชนี 
เครื่องชี้วัด และตัวบ่งชี้ เป็นต้น ในที่นี้ขอใช้ค าว่า“ตัวชี้วัด”ซึ่งเป็นค ากลางๆส าหรับสื่อความหมายถึง 
“Indicator”ทั้งนี้  มีผู้ ให้ค านิยามของ“ตัวชี้วัด”กันอย่างหลากหลาย เช่น Oxford Dictionary ได้ให้
ความหมายตัวชี้วัดว่า หมายถึง สิ่งที่ใช้ชี้หรือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่ Johnstone (๑๙๘๑) 
กล่าวว่าตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรหรือตัวประกอบที่ใช้วัดเพ่ือให้ได้คุณค่าหรือคุณลักษณะ ซึ่งบ่งบอก
สถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนวันเพ็ญ ผ่องกาย (๒๕๕๐) ใช้
ค าว่า“ตัวบ่งชี้”และให้ความหมายว่าหมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะ 
หรือปริมาณของระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) 
ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสา
นักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจาเป็นในการประเมิน โดยจ าแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ในการสอบถาม
ความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น ๕ ดัชนี เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
มากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องดาเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน ทุก
ขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท า
แผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ 
                                                 

๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศไทย. หน้า ๒-๘.  



 

 

 ๑๗ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า“ตัวชี้วัด”มีลักษณะที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ (๑) ตัวชี้วัดจะต้องสามารถให้
ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท าการวัดว่า มีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร ส่วนจะมีความหมาย
อย่างไรจะต้องน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน จึงจะทราบได้ว่าสิ่งนั้นมีค่าสูงหรือต่ า ได้
มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด (๒) ค่าหรือคุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข ๒ประการคือ 
(๒.๑) เงื่อนไขของเวลากล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(๒.๒) เงื่อนไขของสถานที่ กล่าวคือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะในเขตพ้ืนที่ หรือ
บริเวณ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่ท าการตรวจสอบ 
 ๒.๒.๒ ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่
จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมี
เจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและ  
ธรรมาภิบาล 
 ๑) ตัวช้ีวัดความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
  (๑) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
   ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
  (๒) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
   ความพร้อมรับผิดในการบริหารงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติในการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม ดังนั้น ผู้บริหาร
จะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเองและผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานด้วย 
 ๒) ตัวชี้วัดเจตจานงสุจริต ประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
 เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่จะต้องมีจิตสานึกในการบริหารงานหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล และมุ่งนาหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต 
โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญกับการ



 

 

 ๑๘ 

บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นใน
หน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒.๒.๓  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากสานักงาน ป.ป.ช.และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย 
 ๑) ตัวช้ีวัดการถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
 เรื่องชี้มูลความผิด เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้
มูลความผิดของสานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาการใช้ข้อมูลเรื่องชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่
ประกอบการประเมินที่ต่อเนื่องจากการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ เรื่องกล่าวหานั้น
จะต้องมีมูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเต็มรูปแบบทั่วประเทศ 
 

   ๒) ตัวช้ีวัดการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
(๑) การรับสินบน 

   การรับสินบนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับ
หรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิด
การรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจาก
การเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 
   (๒) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 
   การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน
อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการ
รับรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็นหรือ
รับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 
 
 



 

 

 ๑๙ 

            ๓) ตัวช้ีวัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
   ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้อง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใน
สัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติ
ใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 
  ๒.๒.๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 

  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ ใน
การปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติ
ตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริต
ต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริ ตได้ 
รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนัก
ถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน 
 

    ๑) ตัวช้ีวัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
   (๑) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
   การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่
ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จน
เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงาน 
   (๒) การไม่ทนต่อการทุจริต 
   การไม่ทนต่อการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตใน
หน่วยงาน พร้อมที่จะดาเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน 
   (๓) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
   การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งน่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการ



 

 

 ๒๐ 

ยอมรับและถูกต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระทาการทุจริต หรือตระหนักถึง
บทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระทาการทุจริต 
 
   ๒) ตัวช้ีวัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
   การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กระทาท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๓) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ 
ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
   (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
   (๒) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
   การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตโดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 

๒.๒.๕ ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 

  ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการ
บริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานใน
การมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 
 



 

 

 ๒๑ 

   ๑) ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดย่อย 
ได้แก่ 
   (๑) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการ
ก าหนด ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและ
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
   (๒) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี ความเป็น
ธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
 

    ๒) ตัวช้ีวัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๔ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
   (๑) การบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานบุคคลเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(๒) การบริหารงบประมาณ 
   การบริหารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส
และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็จะต้องมีการรายงานตามความเป็นจริง 
   (๓) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
   คุณธรรมในการมอบหมายงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคาบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด 
หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความ
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่  ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

 ๒๒ 

   (๔) การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน 
   การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่๙ 
 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใส 
 
 

  โลกของการบริหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตามต่างก็มีการ
น า หลักการหรือแนวคิดทางการบริการแบบใหม่ๆ ทีม่ีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเข้ามา
ใช้กันอย่างกว้างขวาง อาทิ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) 
การบริหารเชิงกล ยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Management) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ 
(Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) เป็น
ต้น ซึ่งแนวคิดทางการบริหารดังกล่าวบาง แนวคิดก็เริ่มเก่าและล้าสมัยไปแล้ว บางแนวคิดก็กลายเป็น
ที่นิยมกันอย่างรวดเร็ว เช่น การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ที่กลายเป็น
แนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อย่างมาก ทั้งในหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่การน าไป
ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 
 ๒.๓.๑ นิยามของ “ความโปร่งใส” 
 

 “ความโปร่งใส”นั้นไม่มีนิยามที่ตายตัว การให้ค านิยามของ“ความโปร่งใส”ขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจของหน่วยงานที่น าไปใช้รวมทั้งบริบทของสังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของแต่
ละสังคม ทั้งนี้ มีผู้แปลความหมาย“ความโปร่งใส”แตกต่างกันไป อาทิ          
        ๑) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของความโปร่งใสไว้ว่า สถานะ
ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง ไม่คลุมเครือของการบริหารภาครัฐ ในการด าเนินธุรกรรมใดๆต่อสาธารณะอย่างมี
เหตุผลและมีหลักเกณฑ์  
        ๒) อัมมาร สยามวาลา๑๐ ให้ความหมายความโปร่งใสว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมจะ
ป้องกัน และรู้ถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นที่ต้องวางกฎระเบียบเพ่ือให้ผู้มี
อ านาจตัดสินใจ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจและ
มาตรการที่จะวัดผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ 

                                                 

  ๙ พัชรา สินลอยมาและคณะ. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร :โรงเรียนน ายร้อยต ารวจ, ๒๕๖๐), หน้า ๘. 
  ๑๐ อัมมาร สยามวาลา. ศัพท์แสงว่าด้วยคอร์รัปชัน. เอกสารเผยแพร่ในการประชุมติดตามนโยบาย
รัฐบาล“๔ ปีประเทศไทย” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันแห่งสหประชาชาติ. ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมวินเซอร์
สวีท กรุงเทพมหานคร. 



 

 

 ๒๓ 

        ๓) Brewer’s Political Science Dictionary๑๑ (อ้างใน OECD, ๒๐๐๒) ให้ความหมายว่า 
“การเปิดเผยต่อสายตาของประชาชน” 
 ๔) Amartya Sen๑๒ได้อธิบายว่า“การรับประกันความโปร่งใสเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่ส าคัญ
ของเสรีภาพอันเป็นอุปกรณ์ (instrumental freedom) และการรับประกันนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนใน
การเป็นเครื่องมือป้องกันการคอร์รัปชั่น การละเลยหน้าที่ทางการเงินและการเกี่ยวข้องกับความ
ทุจริต”  
 ดังนั้น ความโปร่งใสจึงมีความส าคัญต่อทั้งการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ ประชาสังคม 
และการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
 

 เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ราชการโปร่งใส แม้ว่าภาคราชการจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เป็นไป ตามกฎหมาย แผนการบริหาร/การพัฒนาประเทศชาติหรือนโยบายรัฐบาล แต่หากไม่มี 
เครื่องมือมาวัด ก็ย่อมไม่สามารถทราบได้ว่า ภาคราชการทางานด้วยความโปร่งใสจริงหรือไม่ จึงจ าเป็น
ที่ภาครัฐจะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือวัดว่าส่วนราชการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสหรือไม่
เครื่องมือนี้ ก็คือเครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของหน่วยงานบริการภาครัฐ (เบื้องต้น) 
  ๑) มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบไปด้วย ๕ มิติ ๑๕ ตัวชี้วัดย่อย  
  มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร (ในการให้ความส าคัญต่อความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได้ของฝ่ายบริหาร)  
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (๑.๑) การมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้  
  (๑.๒) การมีความพยายาม/ความคิดริเริ่มของหน่วยงานในการท างานเพ่ือ
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้  
  (๑.๓) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร เช่น 
กลไกท่ีผู้บริหารใช้ เป็นต้น  
  มิติที่ ๒ ด้านข้อมูลข่าวสาร  
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (๒.๑) มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ/สาธารณชนควรรับรู้ผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะ  
  (๒.๒) การมีระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
  มิติที่ ๓ ด้านระบบตรวจสอบการท างานภายในองค์กร  
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (๓.๑) การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/
บัญชี  
  (๓.๒) การมีแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานตรวจสอบภายในองค์กร  
  (๓.๓) มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

                                                 

  ๑๑ OECD. Regulatory Policies in OECD Countries. From Intervention to Regulatory 
Governance. 2002. 
  ๑๒ Sen, A..Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. 1999. 



 

 

 ๒๔ 

  มิติที่ ๔ ด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียน  
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (๔.๑) การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  
  (๔.๒) การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  
  (๔.๓) ความหลากหลายของช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เช่น (๑) เว็บไซต์  (๒) 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน  (๓) สายด่วน  (๔) Help Desk  (๕) สถานที่ท างาน  (๖) จดหมาย (๗) ร้องเรียน
โดยตรงต่อผู้บริหาร    
  มิติที่ ๕ ด้านระบบการให้บริการ  
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (๕.๑) มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน  
  (๕.๒) มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพ่ือลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
  (๕.๓) มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
  (๕.๔) มีการประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี้  (๑) 
ประกาศในสถานที่ให้บริการ (๒) ประกาศในสถานที่ราชการ  (๓) ประกาศในเว็บไซต์ 
 
  ๒.๓.๒ ความส าคัญของ “ความโปร่งใส” 
 

  Amartya Sen ได้อรรถาธิบายว่า “การรับประกันความโปร่งใสเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่ส าคัญ
ของเสรีภาพที่เป็นอุปกรณ์ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี้ เป็นบทบาทที่ชัดเจนใน
การเป็นเครื่องมือป้องกันการคอร์รัปชั่น การละเลยหน้าที่ทางการเงิน และการเกี่ยวข้องกับความ
ทุจริต”กล่าวคือความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่จะท าให้เป้าหมายอ่ืนๆบรรลุถึงความส าเร็จ เช่น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังเป็นวิธี
ป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีทีสุ่ด ท าให้ผู้ปฏิบัติในหลายๆวงการ ไม่ว่าจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชนหันมาให้
ความสนใจกับความโปร่งใส เพราะมองเห็นประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สามารถสรุป
ได้ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ความโปร่งใสสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของสภาพเศรษฐกิจ 
  ๒) ความโปร่งใสมีหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมการตรวจสอบได้ของภาคเศรษฐกิจและ
ภาครัฐ (Accountability) โดยการตรวจสอบได้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีความโปร่งใส 
  ๓) ความโปร่งใสเป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปร่งใส หมายถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิต และเป็นการมอบอ านาจแกประชาชนที่จะ
เลือกด าเนินชีวิตจากข้อมูลที่ได้รับ อันเป็นการสร้างความเท่าเทยีม และสร้างทางเลือกให้ประชาชน ซึ่ง
เป็นกระบวนการส าคัญของประชาธิปไตย 
  ๔) ความโปร่งใสเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลในอดีตวาทกรรม
เกีย่วกบั การพัฒนาจะพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้ งบประมาณรายจ่ายและการจ้างงาน แต่ใน
ปัจจุบัน วาทกรรมทัง้หลาย ได้น าประเดน็ของความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามา
เกีย่วข้องด้วย 



 

 

 ๒๕ 

 ๕) ความโปร่งใสในภาครัฐส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประสิทธิผลของการบริหาร 
นโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพ่ิมความโปร่งใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาล เช่น 
ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้กฎระเบียบที่ ซับซ้อน ลดการสิ้นเปลืองและลดปัญหา
คอร์รัปชั่น 
  ๖) นอกจากนี้ การรับประกันความโปร่งใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคลในข้อมูล 
รูปแบบต่างๆ สิทธิเหล่านี้สามารถป้องกัน การละเมิดอ านาจที่เกดิขึน้จากการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน 
(Information Asymmetry) ดังนั้นจึงช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นได้ด้วย การรับประกันความโปร่งใสยัง
ส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานแสดงการตอบโต้ต่อปัญหาปัจจุบันด้วย
วิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๗) การส่งเสริมความโปร่งใสท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะความโปร่งใสใน
กระบวนการนโยบาย จะท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
และง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการความโปร่งใส เช่น การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นและการแจ้ง
นโยบายล่วงหน้า เป็นต้น จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าว 
ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและแนะน า รวมทั้งเรียกร้องนโยบายที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นโยบายทีด่ีที่สุด 
  ๘) ความโปร่งใสนั้นส าคัญต่อภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบต่อ
ประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรู้กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือที่จะมั่นใจว่าการ 
ตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะส่งผลร้ายแก่ตนเองหรือไม่ ซึ่งหากรัฐบาลมีความโปร่งใสก็จะเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของ ประชาชนต่อรัฐบาล และการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสก็จะมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น กล่าว
โดยสรุป ความโปร่งใสจึงมีความส าคัญต่อทั้งการเมือง การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ ประชาสังคมและ
การพัฒนา 
  นอกจากนี้ ภายใต้หลักความโปร่งใส หน่วยงานจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือผลการ
ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทราบโดยทั่วกัน 
ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากได้มีการจัดกระท าข้อมูลให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รวมทั้งมี
การเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เป็น
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความจริงใจที่องคก์รพึงมีต่อประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง  
 
๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบได้ 
 
  นิยามของ“การตรวจสอบได้”การตรวจสอบได้ (Accountability) ไม่มีคําศัพท์โดยตรงใน
บริบทของภาษาไทยจึงอธิบายความหมายและสาระครอบคลุมได้ยาก ในระดับบุคคลเรามักจะใช้ศัพท์
ของเรื่องความรับผิดชอบ (Responsibility) แทนการตรวจสอบได้ (Accountability) ซึ่งทั้งสองคํานี้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่ไม่ใช่คําที่มีความหมายเดียวกัน ในระดับสังคมการตรวจสอบได้ หมายถึง 
สถาบันหรือวิธีการที่จัดเป็นระบบแทนการตรวจสอบเพ่ือตรวจเช็คและสร้างดุลยภาพ (Checks and 
balances) ในระบบการบริหารที่ตรวจสอบได้ทั้งภายนอกและภายใน อีกนัยหนึ่ง การตรวจสอบได้



 

 

 ๒๖ 

เป็นศัพท์ทางบัญชี หมายถึง การชี้แจงหรือแสดงให้เห็นและรับผิดชอบในเรื่องที่เห็นชัดแจ้ง แสดงบัญชี
ออกมาได้ ดังนี้ 
                -Fiscal accountability คือ การรับผิดชอบสําหรับเงินของมหาชน (Public funds)   
                -Legal accountability คือ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
                -Program accountability คือ ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด  
                -Process accountability คือความรับผิดชอบในการทําตามกระบวนการและวิธีการ
ต่างๆ 
                -Outcome accountability คือ ความรับผิดชอบสําหรับผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
                นอกจากนี้ การตรวจสอบได้ยังรวมถึง ส่วนที่เป็นภายใน หรือเป็นปทัสถานภายใน
(Internal norms) กล่าวคือ เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ (Professional) จริยธรรม 
(Ethical) และเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ (Pragmatic) ซึ่งควบคุมการประพฤติปฏิบัติของ
ผู้บริหารแต่ละคนตามมาตรฐานและอุดมคติของอาชีพ ทั้ งนี้  นักวิชาการแปล  ความหมาย 
Accountability แตกต่างกันไป อาท ิ
  ๑) ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๕) ในหนังสือเรื่อง“ศัพท์รัฐศาสตร์”ได้แปลความหมาย
คําว่า Accountability ว่าหมายถึง “ภาระรับผิดชอบ” 
  ๒) สถาบันพระปกเกล้า (๒๕๔๕) แปลความหมายว่า“สํานึกรับผิดชอบ”และแบ่ง
ความหมายการตรวจสอบได้ออกเป็น ๒ แนว คือ(๑) ความหมายแบบแคบ หมายถึง“ความสามารถใน
การตอบคําถามได้”คือการที่ข้าราชการหรือหน่วยงานนั้นสามารถตอบคําถามหรือให้คําอธิบายถึง
พฤติกรรมการกระทําของตนหรือหน่วยงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และตอบคําถามเฉพาะเท่าที่
กฎหมายกําหนด (๒) ความหมายแบบกว้างจะรวมไปถึงความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ    
            การตรวจสอบได้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชน ดังนั้น จะเห็น
ว่า การตรวจสอบได้มีมิติทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด  องค์กรเพ่ือความโปร่งใสเห็นว่าการแปล
ความหมายของ Accountability ว่าเป็นการตรวจสอบได้ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติการเมืองและการบริหาร
ที่รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกหรือจากประชาชน  
 ประเภทของการตรวจสอบได้ สามารถแบ่งได้ ๕ แบบ ตามหลักของ Jabbraและ Dwivedi 
ดังนี้  
  (๑) การตรวจสอบได้ทางกฎหมาย (Legal accountability)  
  (๒) การตรวจสอบได้ด้านวิชาชีพ (Professional accountability)  
  (๓) การตรวจสอบได้ด้านการเมือง (Political accountability)  
  (๔) การตรวจสอบได้ด้านจริยธรรม (Moral accountability) และ  
  (๕) การตรวจสอบได้ด้านหน่วยงาน (Organization accountability)  
 Schacter  อธิบายว่าการตรวจสอบได้นั้นมี ๒ แบบ คือ การตรวจสอบได้แนวตั้ง (Vertical 
accountability) จากภายนอกโดยประชาชน  และการตรวจสอบได้แนวราบ (Horizontal 
accountability) โดยรัฐบาลผ่านสถาบันภาครัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมฝ่าย



 

 

 ๒๗ 

บริหาร กล่าวได้ว่า การตรวจสอบได้แนวตั้ง คือ ความรับผิดชอบจากรัฐต่อประชาชน  และการ
ตรวจสอบได้แนวราบ คือ ความรับผิดชอบจากรัฐต่อสถาบันการตรวจสอบได้ภาครัฐ  
 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  ผู้ท าการวิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวความคิดใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

 ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์๑๓ ได้ศึกษาเรื่องจริยศาสตร์ของการพัฒนา: บทส ารวจวิวาทะด้วย
การพัฒนา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดในประเด็นต่างๆทางจริยศาสตร์ของการพัฒนา 
คือ ความหมาย ของการพัฒนาและวิวาทะของแนวคิดในประเด็นว่าด้วยชีวิตที่ดี,ความยุติธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาการพัฒนา ในประเด็นปัญหาเรื่องความหมายของการ
พัฒนานั้น พบว่า จุดร่วมของทุกความหมาย คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีซ่ึงการตีความ
โลกทัศน์ทางอภิปรัชญาและจริยศาสตรจ์ะสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาที่แตกต่างกันโดยใน
ประเด็นว่าด้วยชีวิตที่ดีน าเสนอมโนทัศน์คู่ตรงกันข้ามระหว่างแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่มองว่าชีวิตที่ดีคือ 
ชีวิตที่มั่งคั่งในทางเศรษฐกิจกับแนวคิดมนุษย์นิยมที่เห็นว่าชีวิตที่ดี คือ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
ในทุกด้านเพ่ือการบรรลุซึ่งอิสรภาพ ส่วนในประเด็นเรื่องความยุติธรรมเป็นวิวาทะระหว่างแนวคิดที่
เน้นผลรวมของ การพัฒนาอย่างแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมกับแนวคิดที่เน้นเรื่ องของความเท่าเทียม
ในสังคมของจอห์นรอลส์และอมาตยา เซน ส่วนประเด็นสุดท้าย คือ ประเด็นว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่
น าเสนอโลกทัศน์แบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่มนุษย์ มีสถานะเป็นนายเหนือสง่าแวดล้อม กับโลกทัศน์
แบบระบบนเิวศเป็นศนูยก์ลางทีทุ่กสรรพสิ่งตา่งเชื่อมโยงกันเป็นโครงขา่ย และมีคุณค่าเท่าเทียมกัน 
 ชโลบล อังสโวทัยและคณะ๑๔ได้ศึกษา คุณธรรมจริยธรรม หัวใจส าคัญของเจ้าหน้าที่รัฐว่า
ประเทศไทยก าลังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐ ผู้ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีเครื่องมือในการ สร้างจิตส านึกที่จะ
น าไปสู่คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหัวใจส าคัญ ๔ ประการคือ ๑) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
๒) หิริและโอตัปปะมาตรการที่ช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๓)หลักธรรมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔)แนวคิด แนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
 โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องส าคัญพร้อมทั้ง
ได้มี บทก าหนดโทษว่าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน าหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้
อย่างเป็น รูปธรรมและจริงจังแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 
                                                 

 ๑๓ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์. จริยศาสตร์ของการพัฒนา: บทส ารวจวิวาทะด้วยการพัฒนา. วารสาร
ปัญญาภิวัฒน ์ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๗. 
 ๑๔ชโลบล อังสโวทัย และคณะ. คุณธรรมจริยธรรม หัวใจส าคัญของเจ้าหน้าที่รัฐ. เอกสารวิชาการ 
ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรับทุจริตแห่งชาติ. ๒๕๕๕. 



 

 

 ๒๘ 

 

 อมรเทพ หวังแก้ว๑๕ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินจริยธรรมของอริสโตเติล
กับพระพรหมคุณาภรณ์ จากการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมของอาริสโตเติลและพระ
พรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) พบว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์คือความสุขพระพรหมคุณาภรณ์
ให้ความส าคัญกับสภาวะที่เรียกว่า“นิพพาน”ซึ่งเป็นสภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลส เกิดจากความสงบใน
จิตใจของบุคคลที่เข้าถึงสภาวะนั้น บุคคลใดที่สามารถเข้าถึงสภาพความสุขแบบนี้เรียกว่า“อริยบุคคล”
แต่ความสุขในทรรศนะของอาริสโตเติลนั้นเรียกว่า“Eudaimonia”ซึ่งเป็นผลมาจากการกระท าตาม
หน้าที่อย่างสมบูรณ์ซึ่งบุคคลนั้น สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง บุคคลใดที่สามารถเข้าถึงความสุขลักษณะ
นี้ได้ เรียกว่าเป็นผู้มีความสุขแบบเทพมี  ผู้ที่จะเข้าถึงความสุขสูงสุดนั้นได้จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
อยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะอุปนิสัยที่ดี คุณธรรมศีลธรรมของอาริสโตเติลและพระ
พรหมคุณาภรณ์จึงมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีบางทรรศนะที่มีลักษณะที่ต่างกันนั่น คืออริสโตเติล
กล่าวว่าทุกคนจะมีคุณธรรมที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ถูกต้อง ในทรรศนะของพระ
พรหมคุณาภรณ์กล่าวว่าทุกคนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักความเมตตาต่อกันทุกๆคน
จะต้องไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนนักปราชญ์ทั้ง ๒ ท่านมีทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรม
ทั้งการกระท าดีและการกระท าชั่วทุกๆการกระท ามีคุณค่าอยู่ในตัวการกระท านั้นทั้งสิ้น  เกณฑ์ตัดสิน 
จริยธรรมที่ดูจากการกระท าอริสโตเติลและพระพรหมคุณาภรณ์ เห็นว่าการกระท าต่างๆ เกิดจากการ
เลือกการพิจารณาและความรับผิดชอบมนุษย์สามารถควบคุมการกระท าต่างๆ ได้ด้วยตัวของพวกเขา
เอง  ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์ประกอบของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ในเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตาม
ทรรศนะ อาริสโตเติล ยึดหลักความจงใจ และความไม่จงใจเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการกระท าดี ชั่ว 
การกระท าใดที่เกิดจากการไม่จงใจหรือกระท าโดยความโง่เขลา การกระท านั้นก็สมควรที่จะให้อภัยแต่
ถ้าการกระทานั้นเกิดจากความจงใจ  ถือว่าเป็นการกระท าที่ประกอบด้วยปัญญาและเหตุผลก็สามารถ
ตัดสินได้ตามหลักมัชฌิม อนึ่งตามทรรศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ถือเอาเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมโดย
เน้นที่เจตนาเป็นส าคัญ โดยยึดเกณฑ์หลัก คือ เจตนาที่เป็นกุศลและอกุศล เกณฑ์รอง คือให้วิญญูชน
พิจารณาการกระท านั้นว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
  เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา๑๖ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา: 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยนี้เป็นการศึกษา
กลุ่มประชากรที่พักอาศัยอยู่ใจเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษา
ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ตลอดจนเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
                                                 

 ๑๕อมรเทพ หวังแก้ว. ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินจริยธรรมของอริสโตเติลกับพระพหรมคุณาภรณ์. 
รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓, บทคัดย่อ. 
 ๑๖เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๗,
บทคัดย่อ.  



 

 

 ๒๙ 

 ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมคือ การมี
ความรู้ความเข้าใจและการให้ความส าคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนความคิดสร้างสรรค์ ความมี
คุณธรรมและบทบาทของผู้น าชุมชนหรือ องค์การบริหารส่วน ต าบลขามเรียง ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงอ้านความพร้อมของประชาชน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ส่วนระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ขณะที่ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นถิ่น ส่วนอายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 

 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์และคณะ๑๗ ได้ศึกษาความต้องการและความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยมุ่งศึกษาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ความต้องการแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน ๘๐ คนและผู้บริหารจากองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่องค์การบริหารต าบล (อบต.) เทศบาลต าบลและเทศบาลอ าเภอ จ านวน ๑๒๐ 
แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์และแบบสอบถามความต้องการในการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์) ในการให้บริการวิชาการจ านวน ๙๒ เรื่อง และการวิจัย จ านวน ๘๒ เรื่อง ด้านการศึกษา 
(ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาสังคมและการเมืองการปกครอง) ในการ
ให้บริการวิชาการ จ านวน ๑๐๑ เรื่องและการวิจัย จ านวน ๓๒ เรื่อง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(สาธารณูปโภค สาธารณสุข และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) ในการวิจัย จ านวน ๒๘ เรื่อง ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในการให้บริการวิชาการ จ านวน ๓๘ เรื่อง และการวิจัย จ านวน ๑๖ เรื่อง 
ด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการวิชาการ จ านวน ๒๔ เรื่องและการวิจัย จ าวน ๑๕ เรื่อง 
 ในส่วนความต้องการของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ามีความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
(การพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์) ด้านวิชาการจ านวน ๒๓ หน่วยงาน ซึ่งต้องการด้านวิชาการจ านวน 
๑๖ เรื่องต้องการด้านการวิจัย จ านวน ๑๓ หน่วยงาน และมีเรื่องที่ต้องการ จ านวน ๖ เรื่อง ความ
ต้องการด้านการศึกษา (ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสังคมและการเมืองการ
ปกครอง) มีหน่วยงานท้องถิ่นต้องการด้านวิชาการ จ านวน ๕๒ หน่วยงาน มีเรื่องที่ต้องการ จ านวน 
๒๕ เรื่องมีหน่วยงานท้องถิ่นต้องการด้านการวิจัย จ านวน ๓๔ หน่วยงาน มีเรื่องที่ต้องการ จ านวน ๑๖ 

                                                 

 ๑๗ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์และคณะ. ความต้องการและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์.  
รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๐ 

เรื่อง ความต้องการด้านโครงสร้างพ้นฐาน (สาธารณูปโภค สาธารณสุขและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 
มีหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องการด้านวิชาการจ านวน ๓๔ หน่วยงาน มีเรื่องต้องการด้านวิชาการจ านวน ๕ 
หน่วยงาน มีเรื่องที่ต้องการ จ านวน ๑ เรื่อง ความต้องการด้านการท่องเที่ยว มีหน่วยงานท้องถิ่น
ต้องการด้านวิชาการ จ านวน ๑๐ หน่วยงาน มีเรื่องที่ต้องการ จ านวน ๕ เรื่อง มีหน่วยงานท้องถิ่น
ต้องการด้านการวิจัย จ านวน ๕ หน่วยงาน มีเรื่องที่ต้องการ จ านวน ๒ เรื่อง 
 ส าหรับแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นพบว่าจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ชี้ว่ามหาวิทยาลัยควรเริ่มสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นใน
การพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยใช้กลยุทธ์คือการท าข้อตกลงความเข้าใจ 
(MOU) และควรจัดท าชุดส าเร็จรูปของศักยภาพในด้านต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็น Menu แล้วท าแผน
ออกไปน าเสนอในรูปของ Road show ตามอบต.ต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมมือกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 รุ่งนภา ตาอินทร์๑๘ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ๗ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับการบริหารองค์กรคือ ปัจจัย
ด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านระบบและวิธีการบริหารงาน ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านทักษะการบริหารและปัจจัยด้านค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัย
ที่เอ้ือต่อความส าเร็จขององค์กร ปัจจัยทั้ง ๗ ประการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จที่องค์กร 

 

 นริสา จิตรส านึก๑๙ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ :
ความคาดหวังกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า 
ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงานในภาพรวมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะ ถึงแม้ว่าในภาพรวมความคาดหวังอยู่ในระดับมากก็ตาม 
และค่าตอบแทนและสวัสดิการต้องไม่น้อยกว่าเดิม รวมทั้งการให้มีการส าเร็จในการท างาน มีระบบ
บริหารที่มีสายบังคับบัญชาสั้นลง มีระบบการประเมินที่เป็นธรรมจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจและความ
พึงพอใจในการท างานมากขึ้น ส่วนด้านการปรับตัวนั้นบุคลากรพร้อมทั้งกระตือรือร้นมากขึ้น ท างาน
เร็วขึ้น แม้จะมีบทบาทการท างานมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีความคาดหวังในบุคลากรมีเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างมากในการพิจารณาตัดสินอย่างยุติธรรมว่า ใครเป็นผู้มีความ
เหมาะสมมากกว่า นอกเหนือจากดูผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

                                                 
๑๘รุ่งนภา ตาอินทร์. ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

รางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. รายงาน
การวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 

๑๙นริสา จิตส านึก. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ :ความคาดหวังกับการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๗,
บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๑ 

 ยุติธรรม ซิงค์๒๐ ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชมพู อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชมพู ด้านการบริหารงานคลังมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารองค์กร ด้านการบริหารบุคลากร และด้านการตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
บริหารงานคลัง อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการบริหารองค์กรด้านการบริหารบุคลากร และด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง 

 อารยา เดชภิมล๒๑ ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า  
๑. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
๒. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล เห็นว่ามีปัญหาในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารทั่วไปและงบประมาณไม่แตกต่างกัน    คณะกรรมการ
บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานต่างกัน เห็น
ว่ามีปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มี
ระดับ .๐๕ โดยสรุป ปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ วารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในด้านการบริหารงานบุ คคล 
และด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก จึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น 

 สุวรรณ  ทองค า๒๒ ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี” ผลวิจัยพบว่า 
 ๑. ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายหลัก ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลักยกเว้นหลักคุณธรรม 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด 

                                                 
๒๐ยุติธรรม ซิงค์. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี . รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม,่ ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 

๒๑อารยา เดชภิมล. ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 

๒๒สุวรรณ ทองค า. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์. รายงานการวิจัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๒ 

 ๒. ผู้บริหารโรงเรียนเกือบทุกคุณลักษณะและสถานภาพส่วนใหญ่ บริหารตามหลัก            
ธรรมาภิบาลในระดับมาก ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงว่ากระดับ                     
ปริญญาตรีส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด 
 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวัยวุฒิไม่เกิน ๕๐ ปี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีวัยวุฒิมากกว่า ๕๐ ปี ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าลงมา ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารไม่เกิน 
๑๐ ปี ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด รองลามาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์การบริหาร ๑๑-๒๐ ปี และมากกว่า ๒๐ ปี ตามล าดับ และผู้บริหารโรงเรียนที่ด ารง
ต าแหน่งในโรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลมากที่สุด รองลงมาเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนที่ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามล าดับ 

 เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก๒๓ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้
บริการสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
หลักนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการบริหารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 หลักคุณธรรม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนโดยใช้หลักธรรมใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 หลักความโปร่งใส  พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบริหารงานวิชาการด้วยความโปร่งใสจริงใจมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 หลักความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
บุคลากรมีความนับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานกิจการนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 
 หลักการมีสวนร่วม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่าการบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารงานอาคารสถานที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 หลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า ในด้านการบริหารงานธุรการการเงิน 
งบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ บุคลากร บริหารงานได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 
 

                                                 
๒๓เกียติยศ เอี่ยมคงเอก. การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา. รายงาน
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 ๓๓ 

 สมปอง ขันน้อย๒๔ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๑) ในการบริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ 
ได้แก่ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับปานกลาง ๒) เปรียบเทียบระดับ ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนครูผู้สอนมีความเห็น
เกี่ยวกับระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ๓) ปัญหาและข้อเสนแนะใน
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการลดขั้นตอนการให้
การบริหารและการท างาน ร้อยละ ๑๙.๐๙ รองลงมาให้จัดท าประกาศและคู่มือการขอรับบริการ
ส าหรับผู้มาติดต่อ โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับฟัง ความเห็นจากบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ทั่วไป ร้อยละ ๑๑.๘๒ จัดให้มีระบบร้องเรียนในการให้บริการของโรงเรียนร้อยละ ๑๐.๙๑ ตามล าดับ 

 ธนันชัย  รัตน์ไตรแก้ว๒๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 ๑. โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารงานโรงเรียนซึ่งอยู่ในแต่ละหลักของธรรมาภิบาลพบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านวิชาการ ตามล าดับ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนพบว่า ในภาพรวม
และในแต่ละหลักไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในหลักความคุ้มค่าในเรื่องของการได้รับ
รางวัลด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมงานวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดกลาง 
และขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ต่ ากว่า ๑๐ ปี และสูงกว่า ๒๐ 
ปี แตกต่างกัน 

 สุภัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา๒๖ ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านฉาง” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร
ต าบลบ้านฉาง พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน จ านวน ๖ คน ผลการศึกษาพบว่าในการบริหาร
จัดการของเทศบาลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล ได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติใน
ด้านต่าง ๆ แต่ยังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ โดยพนักงาน
                                                 

๒๔สมปอง ขันน้อย. ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัด
สุรินทร์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๙. บทคัดย่อ. 

๒๕ธนันชัย รัตน์ไตรแก้ว. การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค.์ รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๘, บทคัดย่อ. 

๒๖สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 



 

 

 ๓๔ 

ส่วนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบลบ้านฉาง พบว่าเทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอ
ภาคและการกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่างๆส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาพบว่า
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ชุมชน แต่จะเข้ามาเพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

 ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์๒๗ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครูผู้สอนและเป็นเพศหญิงมีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ๒๐ ปีขึ้นไป 
 ๒. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยภาพรวมและรายด้านระดับมาก 
 ๓. การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ 
 ๔. การน าหลักการและแนวการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาล พบว่า ผู้บริหารศึกษาและครูผู้สอนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทั้ง  ๖ งาน 
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  

 เฉลิมชัย  สมท่า๒๘ ศึกษาการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลยเขต ๑ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า 
หลักความโปร่งใส 

  

                                                 
๒๗ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. รายงานการ

วิจัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 
๒๘เฉลิมชัย สมท่า. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลย เขต ๑, รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๕ 

 ปราการ  บุตรโยจันโท๒๙ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”พบว่า การ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งการปฏิบัติตนจะต้องปฏิบัติตัวดี จึงจะได้ชื่อว่าผู้บริหารที่มีคุณธรรม ซึ่งส่งผลให้เป็นที่รัก นับถือ 
ยกย่อง ศรัทธาของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 นิภาพร รุ่งโรจน์สากล๓๐ ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมทางคุณธรรมตามระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบว่า การ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามพฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
และข้าราชการครูและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามทางคุณธรรมของผู้บริหารแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทุกกลุ่มพฤติกรรม และเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางคุณธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ พบว่า ข้าราชการครูมีทัศนะต่อกลุ่มพฤติกรรมการปฏิบัติตน กลุ่มพฤติกรรม
การพัฒนาและฝึกฝนตนเองและกลุ่มการด ารงตนให้เหมาะสมกับฐานะ มีความแตกต่างจากทัศนะของ
กลุ่มผู้บริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 รับขวัญ ภาคภูมิ๓๑ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑ พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ ทั้งภาพรวมรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกการบริหารตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า มีการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 เฉลิม เที่ยงธรรม๓๒ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน 

                                                 

  ๒๙ปราการ บุตรโยจันโท. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๘, 
บทคัดย่อ. 

๓๐นิภาพร  รุ่งโรจน์สากล. พฤติกรรมทางคุณธรรมตามระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 

๓๑รับขวัญ  ภาคภูมิ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑, รายงาน
การวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 

๓๒เฉลิม เที่ยงธรรม. พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒. รายงานการวิจัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , ๒๕๕๗, 
บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๖ 

 ไพฑูรย์ ดอกบัว๓๓ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  
๑. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
คือ การก าหนดเป้าหมาย การปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าการควบคุมบังคับบัญชา การ
ตัดสินใจ การจูงใจและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  
๒. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกันในภาพรวม
และรายด้าน 

 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล๓๔ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า  
 (๑) การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลภาพรวม มีการบริหารตาม
หลักการทุกหลักการอยู่ในระดับมากทุกด้าน และทุกเรื่องยกเว้นการบริหารงานวิชาการตามหลักนิติ
ธรรมในเรื่อง การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด  
 (๒) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลจ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม โรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารงานตามหลักนิติธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็ก มีการบริหางานตามหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่ามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 (๒.๑) การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุกขนาดบริหารตามหลักนิติธรรมไม่แตกต่างกันทุก
ข้อ โรงเรียนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในเรื่องการจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนการนิเทศและ
พัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ในเรื่องการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารงาน
ตามหลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าในเรื่อง การจัดการจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน
ตามหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าในเรื่อง การนิเทศและพัฒนาการเรียน
การสอน และตามหลักความคุ้มค่าในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลาง  

                                                 
๓๓ไพฑูรย์ ดอกบัว. พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  ๑ - ๓ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี . รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , ๒๕๕๐, 
บทคัดย่อ.   

๓๔มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล. การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๗ 

 (๒.๒) การบริหารงานบุคลากร โรงเรียนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลักนิติธรรมในเรื่อง
การวางแผนอัตราบุคลากรและตามหลักธรรมาภิบาลทุกหลักการในเรื่องการบ ารุงรักษาบุคลากรการ
พัฒนาบุคลากรและการประเมินบุคลากร มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กบริหารงาน
ตามหลักนิติธรรม ในเรื่องการวางแผนอัตราบุคลากร ตามหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าในเรื่องการบ ารุงรักษาบุคลากร ตามหลักความโปร่งใส 
หลักความคุ้มค่าในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและตามหลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าในเรื่องการ
ประเมินบุคลากรมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  
 (๒.๓) การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุกขนาดบริหารงานตามหลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรมหลักความรับผิดชอบไม่แตกต่างกันโรงเรียนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลักความโปร่งใสหลัก
ความคุ้มค่าในเรื่องการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าใน เรื่องการระดม
ทรัพยากรและการจัดการสินทรัพย์และตามหลักการมีส่วนร่วมในเรื่องการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานตามหลักความโปร่งใสหลักการมี
ส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าในเรื่องการบริหารพัสดุครุภัณฑ์และตามหลักการมีส่วนร่วมในเรื่องการระดม
ทรัพยากรและการจัดการสินทรัพย์มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานตาม
หลักการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารพัสดุครุภัณฑ์มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  
 (๒.๔) การบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทุกขนาดบริหารงานตามหลักคุณธรรมหลักความ
รับผิดชอบไม่แตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่บริหารงานตามหลักนิติธรรม ในเรื่องงานกิจกรรมนักเรียน
และบริการต่าง ๆ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม ในเรื่องงานอาคารสถานที่ตามหลักการมีส่วนร่วม ในเรื่องการวางแผน อานวยการ
และประสานงาน มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม 
หลักความคุ้มค่า ในเรื่องงานอาคารสถานที่และตาม หลักการมีส่วนร่วม ในเรื่องการวางแผนอานวย
การ และประสานงาน มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ 

 มานิตย์ คณะวาปี๓๕ ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๓” ผลการวิจัยพบได้ว่า  
 ๑. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทักษะเชิงมโนมติทักษะเชิงมนุษย
สัมพันธ์และทักษะเชิงเทคนิค  
 ๒. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทุกด้าน 
 

                                                 
๓๕มานิตย์ คณะวาปี. ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต ๓. วารสารวิชาการ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๘ 

 ศักดิ์ศรี สนจิตร์๓๖ ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี”ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ใน
ระดับสูง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอดและทักษะ
ด้านเทคนิค  
 ๒. เมื่อเปรียบเทียบทักษะ การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า  ผู้บริหาร
ระดับสูงมีทักษะการบริหารมากกว่าผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .๐๕  

 เสรี พุทธปวน๓๗ ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองลาพูน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมี
ความเห็นสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันว่าการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบสรุปได้ว่า  ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปรับระบบราชการ  และมีการจัดปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งบุคลากรยังไม่มีความพร้อมส่งผลให้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาด
ความเข้าใจและความพร้อม 

 พระกัญจน์ภาส สนฺติกโร๓๘ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนค า อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒  มี
อายุตั้งแต่ ๔๖ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๔๓  คิด
เป็นร้อยละ ๗๑.๕ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘ มีรายได้ที่ 
๔,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน  ๒๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖ มีสถานภาพสมรส จ านวน  ๒๖๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕ และมีประสบการณ์ท างาน ๑๖ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๙.๑  

๒. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X = ๔.๓๐) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = ๔.๓๘) ในด้านหลักความรับผิดชอบ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X = ๔.๒๑) ในด้าน
หลักคุณธรรม 

                                                 
๓๖ศักดิ์ศรี สนจิตร์. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพชรบุรี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 
๓๗เสรี พุทธปวน,“การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานประถมศึกษา 

อ าเภอเมืองล าพูน. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 
๓๘พระกัญจน์ภาส  สนฺติกโร. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน

คา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗
บทคัดย่อ. 



 

 

 ๓๙ 

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  รายได้  อาชีพ   สถานภาพ  และประสบการณ์ท างาน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่ท าให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,  สถานภาพ และ รายได้ ด้านอาชีพ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสบการณ์ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา  
อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ควรน าผลการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ให้ส าเร็จ
ประโยชน์ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องเปิดกว้างในสิ่งเหล่านี้  คือ  ให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  มีการปรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้
สอดคล้องเข้ากับการบริหารงานตามความเหมาะสมในงาน เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทันตามยุคโลกาภิ
วัตน์ มีจิตสาธารณะในการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้ามาบริหารงาน ไม่ยึดติดใน
อ านาจ คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า และเปิดมุมมองให้กว้าง ท างานเชิงรุก กล้าคิด กล้าท า ไม่ติด
ยึดกับรูปแบบเดิม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยึดหลักบูรณาการ มีเป้าหมายในการท างาน 
สามารถวัดผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน เน้นความรวดเร็ว  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย 
ควรน าปัญหาที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาให้มีความชัดเจนมากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 

พระคณพศ กิตฺติสาโร๓๙ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
หลักธรรมมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๘๘ คน มีอายุตั้งแต่ ๓๑-๔๐ ปีมี
จ านวน ๗๒ คน มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน ๗๗ คน มีรายได้ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาทจ านวน 
๙๕ คน มีประสบการณ์ท างาน ๕ - ๑๐ ปี จ านวน ๖๘ คน และมีต าแหน่งลูกจ้าง จ านวน ๗๕ คน 

๒. พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการ ตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอบางกรวย 
                                                 

๓๙พระคณพศ กิตฺติสาโร. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมมาภิบาล : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี . บทคัดย่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  



 

 

 ๔๐ 

จังหวัดนนทบุรี” จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ท างาน ที่อยู่ใน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๔. ปัญหาในการบริหารงานพบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อกฎหมายหรือหลักธรร
มาภิบาล เกี่ยวกับการบริหารงานในแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรบางส่วนยังเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และบางส่วนยังเห็นแก่พวกพ้องของตนเองการท างาน
ในบางเรื่องไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานตามความรู้สึก
ของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลงานที่ออกมา การจัดสรรงบประมาณขององค์การ 

พระจริญ  จิรสุโภ๔๐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๖ ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมือง
บางกรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย 
ละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน.ปัญหาในการ
บริหารงานพบว่า.บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานในแต่ละส่วนของเทศบาล บุคลากรบางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม.และบางส่วนยังเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง การท างานในบางเรื่ องไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานตามความรู้สึกของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลงานที่
ออกมา การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตการปกครอง 

พระจักรพงษ์  กิตฺติภทฺโท ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาในพ้ืนที่เขตอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๔ มีอายุ 
๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕ มีสถานภาพแต่งงาน จ านวน ๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๕๗ มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๒๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๘ มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
จ านวน ๓๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ 

๒. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นที่ อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๓๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน 

๓. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยจ าแนกตาม

                                                 
๔๐พระจรญิ จิรสุโภ. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวยจังหวัดนนทบุรี. 

รายงานการวิจยั : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖, บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๑ 

สถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกันตาม อายุและวุฒิการศึกษา ส่วนประชาชนที่มีเพศ สถานภาพและอาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

๔. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิ
บาล : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่  

 (๑) บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อกฎหมาย หรือข้อบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานในแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 (๒) บุคลากรบางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและบางส่วน
ยังเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง  

 (๓) การบริหารงานในบางเรื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความชัดเจน ในเรื่อง
ของงบประมาณที่น าไปใช้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

 (๔) การท างานในบางเรื่องไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้การ
ท างานไม่มีประสิทธิภาพ     

 (๕) บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานตามความรู้สึกของตนเอง โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และไม่ค านึงถึงผลงานที่ออกมา  

 (๖) การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความทั่วถึง ไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในเขตการปกครอง๔๑ 

พระมหาพุทธิวงศ์  นฏฺปญฺญู๔๒ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิ
บาล : ศึกษากรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักธรรมาภิบาลเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี อันมีแนวคิดมาจากสังคมตะวันตก 
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์การอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพราะเป็นหลักของ
การบริหารจัดการที่ใช้ระบบคุณธรรมน าหน้า หลักธรรมาภิบาลนี้เมื่อได้ศึกษาเทียบเคียงตามหลัก
พระพุทธศาสนาจะเห็นว่าตรงกับหลักทศพิธราชธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ผู้ปกครองบ้าน 
เมืองได้ใช้ในการจัดการปกครอง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นหลักธรรมาภิบาลในเชิงพุทธ 
 ๒. คณะสงฆ์ไทยได้บริหารองค์การคณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้ง ๖ 
ประการ อันได้แก่ (๑) หลักนิติธรรม คณะสงฆ์ได้ยึดหลักพระธรรมวินัย และพ.ร.บ.คณะสงฆ์เป็นหลัก
ในการปกครองคณะสงฆ์ (๒) หลักคุณธรรม คณะสงฆ์ได้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมู่
พระภิกษุสามเณร ตลอดถึงประชาชนโดยทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
จัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม ให้การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น (๓) ความโปร่งใส คณะสงฆ์ได้มี
กฎระเบียบที่รัดกุมเกี่ยวกับการดูและศาสนสมบัติกลางและศาสนาสมบัติของวัดตามกฎระเบียบของ

                                                 
๔๑พระจักรพงษ์  กิตฺติภทฺโท. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล 

กรณีศึกษาในพื้นที่เขตอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๕๕, บทคัดย่อ. 

๔๒พระมหาพุทธิวงศ์ นฏฺปญฺญู. การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล:ศึกษากรณีวัดชลประทาน
รังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕,
บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๒ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด (๔) หลักการมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ได้จัดรูปแบบการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ปกครองในระดับต่างๆ (๕) หลักความรับผิดชอบ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นภารกิจหลักของ
คณะสงฆ์ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม และ  (๖) หลักความคุ้มค่า คณะสงฆ์ได้มีการบริหาร
ทุกองค์การให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด เช่น สถานที่ใดที่ไม่ได้มีการใช้สอยก็แบ่งให้ประชาชนเช่าเพ่ืออยู่
อาศัย หรือสร้างอาคารพาณิชย์ สร้างโรงเรียน สถานพยาบาล เป็นต้น 

๓. วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของวัดอันมีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ ซึ่งในบางประเด็นก็อาจเด่นชัดเป็นรูปธรรม เช่น ในด้าน
หลักนิติธรรม วัดได้ปกครองคณะสงฆ์โดยยึดหลักธรรมวินัยและพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตลอดถึงวัดได้วาง
กฎระเบียบของวัดทั้งในส่วนของพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ด้านคุณธรรม วัดได้มีการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณร ตลอดถึงประชาชนโดยทั่วไป เช่น การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การปาฐกถาธรรมประจ าวันอาทิตย์การปฏิบัติธรรม
สุดสัปดาห์ การอุปสมบทประจ าเดือน เป็นต้น หลักการมีส่วนร่วม วัดได้จัดรูปแบบการปกครองภายใน
แบบกระจายอ านาจหน้าที่ไปยังพระภิกษุรูปอื่นๆ อันไปตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ประการ กับอีก 
๕ สายงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานคณะสงฆ์ของวัด ความคุ้มค่า วัดประทานรังสฤษฏ์ได้มีการปฏิรูปการจัดพิธีกรรมให้
เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเน้นหลักในการจัดที่ว่า เป็นระเบียบ เรียบง่ายประหยัด ได้ประโยชน์และ
ส่งเสริมสติปัญญา กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาลเป็นการปกครองที่ดีสอดคล้องกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เมื่อศึกษากรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ์เป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
วัดอ่ืนๆ และองค์การอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

บวร  วิเศษสุนทร๔๓ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์บริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่
ในระดับมากจ านวน ๕ ด้านและอยู่ในระดับปานกลางจ านวน ๑ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักคุ้มค่า ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความโปร่งใส 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านหลักคุณธรรมและด้านความโปร่งใส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.๐๕ โดยที่
ประชาชนที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นในระดับที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเพศชาย ส่วนด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักคุ้มค่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

                                                 

 ๔๓บวร วิเศษสุนทร. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๐),
บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๓ 

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามการศึกษาโดยรวมและจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ 

๔. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามการศึกษาโดยรวมและจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๕ 

๕. ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีดังต่อไปนี้ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ควรให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้อย่างสะดวก ควรมีกิจกรรม หรือโครงการให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการส ารวจคามคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารควรด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เต็มที่ ต้องด าเนินงานตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เป็นส าคัญและผู้บริหารต้องบริหารโดย
ยึดหลักความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน  

 สุเทพ คุณกิติ๔๔ ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น” กลุ่มประชากรตัวอย่างประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบลและประชาชนที่มา
รับบริการและประชาชนทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยหลักที่ส าคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรมและหลัก
คุณธรรม ได้ออกข้อบัญญัติจ านวนหลายเรื่องโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และด้านการให้บริการแก่
ประชาชน หลักการมีส่วนร่วม ได้น ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามภารกิจภายใต้แนวคิดร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ หลักความรับผิดชอบ ได้
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยประชาชนมีระบบติดตามตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นได้ด้วยกันหลายช่องทาง ได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่างๆ และการติดตามการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ และหลักความคุ้มค่า หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้สร้างจิตส านึกแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือการประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการอย่าง
รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดการใช้จ่ายงบประมาณ มีการก าหนด
เป้าหมายและมาตรฐานการท างาน ใช้ระบบการรายงาน การติดตามผลและเทคนิควิธีการบริหารงาน
แบบใหม ่

                                                 
๔๔สุเทพ คุณกิติ, “หลักธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . 

รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ,๒๕๕๘), บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๔ 

 ๒. ปัจจัยที่มีผลให้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนส าคัญที่สุดรองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส าหรับปัจจัยด้านความเป็นธรรมและความเสมอภาคใน
การให้บริการ การมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  ความศรัทธาในตัว
ผู้บริหารและสมาชิกสภา ความสามัคคีและความเข้มแข็งทางการเมือง ส่วนปัจจัยความตั้งใจและความ
จริงใจของผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ การบริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 
ความมีคุณธรรม ความคุ้มค่า การสร้างจิตส านึกและการน าไปปฏิบัติ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
วิสัยทัศน์ของผู้น า ความประทับใจและความเป็นกันเอง   

สุพจน์  เจริญข า๔๕ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X  = ๓.๗๖) 
 ๒. ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มีประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย (Sig = ๐.๐๐) 
 แนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลประยุกต์ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบกิจการภายในองค์การและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพ่ือเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญและการมี
ส่วนร่วมทุกมิติ  มีการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรับผิดชอบขององค์การให้มี
ขอบเขตที่ชัดเจนครอบคลุมท้ังระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุ้มค่า 

                                                 
๔๕สุพจน์  เจริญข า. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า  

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร. (รายงานการวิจัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕), บทคัดย่อ.    



 

 

 ๔๕ 

 สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา๔๖ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิ
บาล : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านฉาง” ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารการจัดการของเทศบาล
ต าบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลบ้านฉางได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศ
บัญญัติในด้านต่างๆ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือหาจุดยืนและแนวทาง
ร่วมกัน พบว่า ยังประสบปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ  โดย
พนักงานส่วนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ทางด้าน
กระบวนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบลบ้านฉาง พบว่า เทศบาลต าบลบ้าน
ฉางมีความเสมอภาคและกระจายการพัฒนาอย่า งทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกรชุมชนร่วมกัน จัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง กระบวนการต่างๆ 
ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่ามีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้ามานั้น บางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชน แต่เข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้บริหารของเทศบาลเร่งปรับโครงสร้างและระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ
บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านนิติธรรมที่ว่า การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การ
บังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช้อ าเภอใจ หรือ
อ านาจของตัวบุคคลและน ากฎระเบียบการบริหารงานของเทศบาลมาบังคับใช้เป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็น
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 

อรทัย แสงทอง๔๗ ได้วิจัยเรื่อง“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาสถานศึกษาในเขตตลิ่งชัน” ผลการวิจัยพบว่า   

๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นครูผู้สอนและเป็นเพศหญิง มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปและมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ๒๐ ปีขึ้นไป 

๒. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

๓. การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาล ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

                                                 
๔๖สภุัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล

ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 
๔๗อรทัย แสงทอง. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา

สถานศึกษาในเขตตลิ่งชัน. รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.  



 

 

 ๔๖ 

๔. การน าหลักการและแนวการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลัก    
ธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานทั้ง 
๖ งานของสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด 

มัทนา  เหลืองนาคทองดี๔๘ ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่าอายุระดับการศึกษาและต าแหน่งงานบริหารมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยส าคัญทางสถิติโดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปีการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปและเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลมากกว่า
ผู้บริหารที่มีอายุน้อยการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นผู้บริหารระดับกลางนอกจากนั้นพบว่า
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจากสื่อต่างๆ  
ค่อนข้างน้อยมากและยังพบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีทัศนะที่ดีต่อการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้ ได้วิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”โดยสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคม
ประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความ
พยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐและเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหาร
ราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้นอกจากจะมีส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วยัง
สร้างความเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศและสามารถน าไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของ
ประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของทางราชการ เช่น ส านักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทยและ
สถาบันการศึกษาได้เริ่มน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่า ยังอยู่ในช่วงของ
การใช้ได้ไม่นานนักซึ่งจะต้องติดตามเพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการมีธรรมาภิบาลต่อไปใน
อนาคต แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลใน
ประเด็นส าคัญ เช่น ความโปร่งใส มีการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท านองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าลังจะถูกประเมินข้อดีและข้อเสีย เพ่ือจะมีการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าหลักธรรมาภิบาล
ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใดในอนาคต๔๙ 

                                                 
๔๘มัทนา เหลืองนาคทองดี. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ

ไทย. รายงานการวิจัย : (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ. 
๔๙บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, รายงานการวิจัย : (สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๕), บทคัดย่อ.  



 

 

 ๔๗ 

กัลยา เนติประวัติ๕๐ ได้วิจัยเรื่อง “การยอมรับรูปแบบการจัดองค์การทางสังคมแบบใหม่ 
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในองค์การภาครัฐโดยใช้กรณีส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงระดับการยอมรับรูปแบบการจัดองค์การทาง
สังคมแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของข้าราชการในหน่วยงานที่เป็น
กรณีศึกษา และทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับรูปแบบการจัดการองค์การทางสังคมแบบใหม่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และสามารถน าผลไปการวิจัยไปปรับใช้เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทาง กระบวนการด าเนินการจัดองค์การของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้เหมาะสมต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนกลางจ านวน ๓๑๖ คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติอนุมานประกอบด้วย t - test, One - way ANOVA เพ่ือท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ผลการศึกษาพบว่า อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้น มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับรูปแบบการจัดองค์การทางสังคมแบบใหม่ ขณะที่ปัจจัยทางเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับรูปแบบการจัดองค์การทางสังคมแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์๕๑ ได้วิจัยเรื่อง“ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี” การวิจัยครั้งนี้ใช้
รูปแบบการศึกษาเชิงคุณลักษณะการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ท าการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลไว้ ๖ ด้าน
ประกอบด้วย นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าโดย
ผู้วิจัยศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลใน ๓ ด้าน ของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย การจัดท าแผน การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะให้
ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดความตระหนักในการสร้าง
ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนต าบลให้ดีขึ้น 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา๕๒ ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก             
ธรรมาภิบาล โดยใช้กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านฉาง” ซึ่งใช้การวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิง

                                                 
๕๐กัลยา เนติประวัติ. การยอมรับรูปแบบการจัดองค์กรทางสังคมแบบใหม่ตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีในองค์การภาครัฐ : ศึกษากรณีส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ. 

๕๑ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์. ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี . รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ 

๕๒สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย : (มหาวิทยาลัยบรูพา, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๘ 

ลึก (in - depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้น าชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของเทศบาล โดยผล
การศึกษาพบว่า ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาลนั้น เทศบาลได้
จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติในด้านต่างๆ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนเพื่อแสวงหาจุดยืนและแนวทางร่วมกันมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานของการท างานที่ยัง
ไม่เป็นระบบ โดยที่พนักงานส่วนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเดิมไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ 
ส่วนกระบวนการหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานเทศบาลต าบลบ้านฉางพบว่า เทศบาลมี
ความเสมอภาค และกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เปิดเผยตรงไปตรงมา อย่างไร
ก็ตามพบว่า คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาบางคนไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน 
แต่เข้ามาเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของเทศบาลเร่ง
ด าเนินการปรับโครงสร้างและระบบงานต่างๆให้สอดคล้องกับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
ด้านนิติธรรมที่ว่า การตรากฎหมายที่ถูกต้องการบังคับใช้กฎหมายทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ได้ของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมาย 

 

บวร วิเศษสุนทร๕๓ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมาก จ านวน ๕ ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านหลักความโปร่งใส 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความโปร่งใส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ โดยที่ประชาชนที่เป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นในระดับที่มากกว่าประชาชนที่เป็นเพศชาย 
ส่วนด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  จ าแนกตามอายุโดยรวมและจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๔. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามการศึกษา โดยรวมและจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

                                                 
๕๓บวร วิเศษสุนทร. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. บทคัดย่อ. 



 

 

 ๔๙ 

๕. ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีดังต่อไปนี้ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ควรให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้อย่างสะดวก ควรมีกิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนได้ร่วมความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบต้องด าเนินการด้วยความ
จริงจัง ผู้บริหารควรด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ ต้องด าเนินงานตามความคิดเห็น
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นส าคัญและผู้บริหารต้องบริหารโดยึดหลักความเป็นธรรมกับประชาชนทุก
ด้าน ผู้บริหารควรบริหารอย่างมีภาวะผู้น าอย่างสมบูรณ์ 
 

พรเทพ จันทรนิภ๕๔ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ภาครัฐเพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ
และพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีใน
สังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบ
การปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อ านาจของนักการเมือง ระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้ไม่
มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม 
มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชั่นเพ่ือลด
ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  

จากข้อค้นพบดังกล่าว รูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและ
ผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้คนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความ
เชื่อโดยให้การเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบและองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตส านึก
ด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การบริหารงานต้องมีคุณลักษณะของการบริหารที่ดีและ
มีการบริหารงานการดูแลภายในองค์กรด้วยหลักการบริหารที่ดีเพ่ือให้งานนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและมีความโปร่งใสในการบริหารองค์กร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางนโยบายเอาไว้ การจึงบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์
น าเอาทรัพยากรมาบริหาร และจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ปกครองที่ดี โดยมีการวางแผน การตัดสินใจที่ดี การพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทน จึงจะท าให้
เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 

                                                 

  ๕๔ พรเทพ จันทรนิภ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเพ่ือการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘), บทคัดย่อ. 



 

 

 ๕๐ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าธรรมาภิ
บาลในปัจจุบันนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงานในองค์กรอย่างมาก หากมีการน าแนวคิดธรรมาภิ
บาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะท าให้องค์กรเข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้านกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อนึ่งการ
วิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การ เพ่ือลดความขัดแย้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การบริหารงาน
และให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ประกอบด้วย  หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
ผู้วิจัยจะได้น ามาเป็นกรอบในการวิจัยต่อไป 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล 
 ๓.๖ ใช้สถิติเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
๓.๑ รูปแบบกำรศึกษำวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method 
Research) โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวน าและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวตาม (Quan Qual) 
โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ รูปแบบคือ  
  ๓.๑.๑ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ  
 ๓.๑.๒ รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบแนวสัมภาษณ์ ค าถามปลายเปิด (Open-ended 
questions) ที่ไม่ชี้น า ผู้วิจัยจะใช้ทั้งเทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและสมุดโน้ตประกอบการเก็บข้อมูล 
โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี  
 
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง/กลุ่มเป้ำหมำย 
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ๑ แห่ง และองค์การบริหารต าบล ๒๑๙ แห่ง การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลและจ านวนผู้ให้ข้อมูล
กระท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ก าหนดเลือกองค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีกรณีศึกษาโดย
คัดเลือกจากเงื่อนไขที่ส าคัญประกอบด้วย (๑) พิจารณาจาความสามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลได้ง่ายหรือ
นักวิจัยสามารถอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นช่องทางการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาและเชิง



                

 
๕๒      

คุณภาพ (๒) ข้อมูลที่มีบริบทแตกต่างกันทั้งในด้านภูมิประเทศจากเงื่อนไขนี้ผู้วิจัยจึงเลือกองค์การ
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓.๒.๒ หลังจากได้พ้ืนที่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วจึง
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโดยให้มีความเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่ม
ผู้บริหารองค์การ (๒) กลุ่มข้าราชการและกลุ่มพนักงานราชการลูกจ้างและ (๓) ประชาชนผู้ใช้บริการ 
โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการให้ข้อมูล ดังนี้ 
 ก. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
  ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑ แห่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
  (๑) ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔ คน 
  (๒) ข้าราชการประจ า จ านวน ๑๐ คน 
  (๓) พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง จ านวน ๑๐ คน 
  ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  ๒๑๖ แห่ง ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
  (๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๕ คน 
  (๒) ข้าราชการประจ า จ านวน ๑๐ คน 
  (๓) พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง จ านวน ๑๕ คน 
 ข. ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน ซึ่งเลือกจากลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
เลือกตัวอย่างแบบ Typical Case and Extreme Case พร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจการให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ ข้าราชการและพนักงานข้าราชการและประชาชนผู้ใช้บริการ 
   

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 ๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-Ended Questions)  และแบบสัมภาษณ์  ค าถามปลายเปิด (Open-ended 
questions) ที่เกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองโดยการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด 
เอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ เป็นค าถามเลือกตอบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในองค์กร อายุการท างาน จ านวน ๕ ข้อ 
  ส่วนที่ ๒ เป็นค าถามแสดงถึงความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ ใน ๕ องค์ประกอบ มีจ านวน ๕๐ ข้อ ดังนี้   
 ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) เกี่ยวกับการ
จัดตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  



                

 
๕๓      

 คุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือตรวจสอบโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Simple correlation Coefficient) ที่ระบุว่า 
แบบทดสอบจะเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสามารถท านาย พฤติกรรมในงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ คะแนน
แบบทดสอบสัมพันธ์กับความส าเร็จในงานที่ท า๑ เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและผู้วิจัยได้หาค่าความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
(Cornbrash’s ecoefficiency) จนมีความเชื่อมั่นและน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 
 ๓.๓.๒ ขั้นตอนวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 

 วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสารที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับท า
วิจัยและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  ๒) ก าหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา โดยแยกประเด็นที่ต้องการศึกษา 
และก าหนดโครงร่างของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการศึกษา   
  ๓) เสนอโครงร่างแบบสอบถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์พิจารณาเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของการใช้ภาษา (Wording) 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
       ๔) น าแบบสอบถามมาประเมินหาค่า IOC เพ่ือประเมินหาข้อค าถามว่าสอดคล้องภายใน
ของเครื่องมือในการวิจัยกับสิ่งที่ต้องการวัดเพียงใด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการ
วิจัยทั้งฉบับ (Reliability analysis) เพ่ือประเมินว่าเครื่องมือในการวิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะ
น าไปใช้ได้หรือไม่ โดยวิธีหาค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson s Simple  
correlation  Coefficient)๒ แบบทดสอบจะเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสามารถท านาย พฤติกรรมในงาน
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้คะแนนแบบทดสอบสัมพันธ์กับความส าเร็จในงานที่ท า จะต้องได้ค่า Alpha 
coefficient ไม่ต่ ากว่า ๐.๗๐ ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจ จนมีความเชื่อมั่นและน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑ สุภาพ วาดเขียน, วิธีวิจัยและสถิติทำงกำรวิจัยในศึกษำศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :       
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๖๖-๖๗. 
 ๒ ชวนชัย เช้ือสาธุชน,วิทยำกำรวิจัย. (อุบลราชธานี:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๑๖.  



                

 
๕๔      

๓.๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
 

๓.๔.๑ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองตามทฤษฎีของการพัฒนานโยบาย ผู้วิจัยด าเนินการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลและแจก
แบบสอบถามพร้อมเก็บคืนด้วยตัวเอง 

๓.๔.๒ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) ที่มีประเด็นค าถามครอบคลุมทฤษฎีการพัฒนานโยบาย ผู้วิจัยนัดหมาย
ผู้ให้สัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย 
 
๓.๕. กำรตรวจสอบข้อมูล/กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

  ๓.๕.๑ น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ของแต่ละฉบับว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
  ๓.๕.๒ น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไปวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเป็น
รายด้านและโดยรวม โดยค านวณค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปตารางประกอบความเรียงและวิเคราะห์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้แบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ แทนค าตอบพึง
พอใจ๓ มี ๕ ระดับ คือ 
        ระดับ   ความหมาย 
  ๕ คะแนน  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ๔ คะแนน   เห็นด้วยมาก 
  ๓ คะแนน  เห็นด้วยปานกลาง 
  ๒ คะแนน  เห็นด้วยน้อย 
  ๑ คะแนน  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ค่าระดับความคิดเห็นโดยแต่ละด้านมีเกณฑ์การพิจารณาตามช่วงคะแนนเฉลี่ยและแปล
ความหมายของข้อมูลดังกล่าว จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ๑.๐๐-๕.๐๐  ซึ่งมีความหมายของ
กลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
  ๕   เท่ากับค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๔   เท่ากับค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐ - ๔.๔๙  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ๓   เท่ากับค่าเฉลี่ย   ๒.๕๐ - ๓.๔๙  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒   เท่ากับค่าเฉลี่ย   ๑.๕๐ - ๒.๔๙  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ๑   เท่ากับค่าเฉลี่ย   ๑.๐๐ - ๑.๔๙  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                                                 

  ๓ บุญชม ศรีสะอาด.วิธีกำรทำงสถิติส ำหรับกำรวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :สุวีริยาสน์, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๐๐. 



                

 
๕๕      

 ๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้วิธีการตีความตามเนื้อหา (Content Analysis)ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผู้วิจัย
ยืนยันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดยการอ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
ด้วยวิธีนี้ ผู้วิจัยใช้กับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่เป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้ว 
 
๓.๖ ใช้สถิติเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่   
  ๓.๖.๑ ค่าร้อยละ (Percentage)   
  ๓.๖.๒ ค่าเฉลี่ย  (Mean)  
  ๓.๖.๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ๓.๖.๔ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาวิจัย
แบบผสมผสาน (Mix Method Research) โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวน าและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นตัวตาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการศึกษาและเก็บข้อมูล ดังจะเสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 
๔.๑ ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัย จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
๖๒๐ คน ดังนี้ 
 
 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
 
ตารางที่ ๑  จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ข้อ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ านวน 
 

ร้อยละ 
๑ 
 
 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
 ๕๒ 
๕๖๘ 

 
๘.๔ 

    ๙๑.๖ 
 รวม ๖๒๐ ๑๐๐ 

๒ 
 
 

 

อายุ  
        ๒๐-๓๕ ปี 
        ๓๖-๕๐ ปี  
        ๕๑-๖๕ ปี 
        ๖๖ ปีขึ้นไป 

 
๙๕ 

๓๑๗ 
๑๘๑ 
  ๒๗ 

 
๑๕.๓ 
๕๑.๑ 
๒๙.๒ 
 ๔.๔ 

 รวม ๖๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๕๗ 
 

 

ตารางที่ ๑ (ต่อ) 
 

 

ข้อ 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ านวน 
 

ร้อยละ 

๓ ระดับการศึกษา 
       มัธยมศึกษา 
       ปริญญาตร ี
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก 

 
๕ 

๒๑๔ 
๓๓๗ 
๖๔ 

 
๘ 

๓๔.๕ 
๕๔.๔ 
๑๐.๓ 

 รวม ๖๒๐ ๑๐๐ 
๔ ต าแหน่งในองค์กร 

        ลูกจ้าง 
        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
        หัวหน้า/อ านวยการขึ้นไป 
        ผู้บริหาร 
        ประชาชน 

 
 ๑๔๒ 
๒๐๗ 
๑๘๓ 
๒๔ 
๖๔ 

 
 ๒๒.๙ 
๓๓.๔ 
๒๙.๕ 
๓.๙ 

๑๐.๓ 
 รวม ๖๒๐ ๑๐๐ 

๕ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
      ต่ ากว่า ๕ ปี 
      ๖ – ๑๐ ป ี
      ๑๑ – ๒๐ ป ี

 
๑๓๖ 
๒๙๑ 
๑๙๓ 

 
๒๑.๙ 
๔๖.๙ 
๓๑.๑ 

 รวม ๖๒๐ ๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจ านวน ๕๖๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๖ มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จ านวน ๓๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ มีระดับการศึกษา 
ปริญญาโท จ านวน ๓๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ มีต าแหน่งในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๖-๑๐ ปี 
จ านวน ๒๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๕๘ 
 

 

 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการ
สร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความ
โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ
ด้านวัฒนธรรมในการท างาน จากตาราง ๒–๗ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ 
  โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความโปร่งใส 
 

 

ข้อ 
 

ด้านความโปร่งใส 
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล 
X  S.D. 

๑ มีการให้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ในองค์กร วิธีการและมาตรฐานการให้ บริการกับผู้รับ 
บริการ 

๓.๘๑ .๗๔ มาก 

๒ มีการประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

๔.๕๑ .๕๗ มากที่สุด 

๓ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

๔.๑๘ .๗๐ มาก 

๔ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ใน
การให้บริการของหน่วยงาน 

๓.๙๒ .๘๔ มาก 

๕ มีความยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๔.๒๗ .๗๙ มาก 

๖ มีการใช้เทคโนโลยีเ พ่ือความมีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

๓.๘๘ .๗๐ มาก 

๗ มีความสอดคล้องของกระบวนการที่ ใช้ ในการ
ให้บริการกับกฎหมาย/กฎระเบียบ 

๔.๑๒ .๗๓ มาก 

๘ มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจ 

๓.๙๗ .๗๒ มาก 

๙ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

๔.๒๓ .๖๕ มาก 

๑๐ มีส่วนร่วมตรวจสอบประเมินผลโครงการต่างๆและ
ก าหนดขั้นตอนในการร้องเรียน การประกาศเผยแพร่
และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

๓.๗๐ .๗๙ มาก 

 รวม ๓.๙๙ .๗๕ มาก 
 



 

 

 
 

๕๙ 
 

 

 จากตารางที่  ๒ พบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความโปร่งใส สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ คือ  
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านความโปร่งใส 
อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๙๙)  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือข้อ ๒ มีการประกาศ เผยแพร่แผนการ
จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (X = ๔.๕๑) ข้อ ๕ มีความยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ( X = ๔.๒๗) ข้อ ๙ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (X = ๔.๒๓)  
และข้อ ๓ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ    
(X = ๔.๑๘)   
  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ ๑๓ มีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการรับ
เรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ (X = ๓.๕๔)  
 
ตารางที่ ๓ แสดงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ 
  โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความพร้อมรับผิด 
 

 

ข้อ 
 

ด้านความพร้อมรับผิด  
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล 
X  S.D. 

๑ มีการด าเนินการหรือการให้บริการตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน 

๔.๑๕ .๗๘ มาก 

๒ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน
ยึดหลักความรับผิดชอบ 

๔.๐๔ .๗๓ มาก 

๓ มีการด าเนินการหรือการให้บริการซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม 

๓.๙๘ .๗๘ มาก 

๔ มีการใช้อ านาจโดยชอบธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมาย 

๓.๙๒ .๘๐ มาก 

๕ มีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อ บังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔.๑๑ .๗๗ มาก 

๖ มีความเชื่อถือของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๓.๐๑ ๑.๓๓ ปานกลาง 

๗ พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๓.๘๘ .๘๘ มาก 

 



 

 

 
 

๖๐ 
 

 

ตารางที่ ๓ (ต่อ)  

 

ข้อ 
 

ด้านความพร้อมรับผิด  
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล 
X  S.D. 

๘ เจ้าหน้าที่มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ความ 
สามารถค านึงถึงผลลัพธ์ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๓.๔๑ .๙๙ ปานกลาง 

๙ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๔๗ ๑.๐ ปานกลาง 

๑๐ มีการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน 

๓.๓๐ .๙๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๗๒ .๙๐ มาก  
 
 จากตารางที่  ๓ พบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านความพร้อมรับผิด สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของระดับความคิดเห็น ด้านความพร้อมรับผิด อยู่ในระดับมาก ( X = 
๓.๗๒) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือข้อ ๑ มีการด าเนินการหรือการให้บริการตามกฏหมายของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน (X = ๔.๑๕) ข้อ ๕ มีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X = ๔.๑๑) และข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานยึดหลักความรับผิดชอบ (X = ๔.๐๔)   
   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ ๖ มีความเชื่อถือของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (X = ๓.๐๑) 
 

ตารางที่ ๔ แสดงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ 
  โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 
ข้อ 

 

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล X  S.D. 
๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อย
เพียงใด                                

๓.๕๕ .๙๑ มาก 

๒ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
หรือเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 

๓.๔๒ .๙๔ ปานกลาง 



 

 

 
 

๖๑ 
 

 

ตารางที ่๔ (ต่อ) 

 
ข้อ 

 

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล X  S.D. 
๓ หน่ ว ย ง านขอ งท่ า นมี ก า ร เ ผ ย แ พร่ ห ลั ก ก า ร 

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
เช่น มีเวที บอร์ด  เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆแก่
บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด                                

๓.๖๘ .๙๒ มาก 

๔ หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict 
of interest) แก่บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด                                

๓.๗๗ .๘๑ มาก 

๕ หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุม
ภายใน ในหน่วยงานของท่านมีการท างานอย่างเป็น
อิสระ สามารถป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

๓.๖๗ .๘๖ มาก 

๖ การตอบสนองต่อข้อร้อง เรียน โดยตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเร่งด าเนินการกับผู้กระท าผิด
อย่างจริงจังและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว 

๓.๘๙ .๖๙ มาก 

๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และ
ตรวจสอบการท างาน 

๓.๔๙ .๙๙ ปานกลาง 

๘ หน่วยงานของท่านมีการน าผลการประเมินการ
ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด                                

๓.๖๑ .๙๓ มาก 

๙ หน่วยงานของท่านมีการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

๓.๗๖ .๘๕ มาก 

๑๐ หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ลงโทษผู้กระท าการทุจริต (การพิจารณาและการ
ก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ)  

๔.๑๙ .๗๕ มาก 

 รวม ๓.๗๐ .๘๖ มาก 
 
 จากตารางที่  ๔ พบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได ้ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของระดับความคิดเห็น ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อยู่ในระดับมาก  



 

 

 
 

๖๒ 
 

 

 (X = ๓.๗๐) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ๑๐ หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การลงโทษผู้กระท าการทุจริต (การพิจารณาและการก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) ( X = 
๔.๗๐) ข้อ  ๖  การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเร่งด าเนินการกับ
ผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว (X = ๓.๘๙) และข้อ ๔ หน่วยงานของท่านมี
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน  (X = ๓.๗๗)   
  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๒ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการเพื่อต่อต้านการทุจริต หรือเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน (X = ๓.๔๒)  
 
ตารางที่ ๕     แสดงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ 
                 โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 
 

ข้อ 

 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล X  S.D. 

๑ มีการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ 
ค านึง 
ถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและไม่ใช้ต าแหน่ง
หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลใกล้ชิด 

๓.๔๔ .๙๕ ปานกลาง 

๒ การปฏิบัติงานยึดคุณธรรม จริยธรรมและเป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินงาน/ให้บริการ 

๓.๑๒ ๑.๑๗ ปานกลาง 

๓ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินงานและบรรยากาศในการท างาน 

๒.๖๐ ๑.๒๖ ปานกลาง 

๔ มีการสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการส่ง เสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปลอดการทุจริตในองค์กร 

๓.๒๐ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๕ มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนืองแก่บุคลากร
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชั่น 

๓.๗๐ .๗๙ มาก 

๖ ประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต
และระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต 

๓.๘๕ .๗๗ มาก 

๗ มีความเหมาะสมของการลงโทษต่อการกระท าทุจริต 
คอร์รัปชั่นและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้การกระท า
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.๐๓ .๗๕ มาก 

๘ มีแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

๓.๕๔ .๘๗ มาก 



 

 

 
 

๖๓ 
 

 

ตารางที่ ๕ (ต่อ) 
 

ข้อ 

 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล X  S.D. 

๙ หน่วยงานมีระบบและการให้ความรู้ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 

๓.๗๗ .๘๓ มาก 

๑๐ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

๔.๑๔ .๘๒ มาก 

รวม ๓.๕๓ .๘๒ มาก  
  

 จากตารางที่  ๕ พบว่า ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของระดับความคิดเห็น วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร อยู่ในระดับมาก            
( X = ๓.๕๓) เรียงเป็นรายด้านล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ข้อ ๑๐ ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร (X = ๔.๑๔) ข้อ ๗ มีความเหมาะสม
ของการลงโทษต่อการกระท าทุจริต คอร์รัปชั่นและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้การกระท าที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต (X = ๔.๐๓) และข้อ ๖ ประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบ
การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (X = ๓.๘๕) 
  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๓ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินงานและบรรยากาศในการท างาน (X = ๒.๖๐) 
 

ตารางที่ ๖   แสดงค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ 
                โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 

 
ข้อ 

 

ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล X  S.D. 
๑ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ 
๓.๗๐ .๗๙ มาก 

๒ มีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน  

๓.๘๕ .๗๗ มาก 

๓ หน่วยงานของท่านประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงานมาก 

๓.๗๐ .๗๙ มาก 

๔ ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีผล
ต่อการคัดเลือกการบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย 
การให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๓.๘๕ .๗๗ มาก 



 

 

 
 

๖๔ 
 

 

ตาราง ๖ (ต่อ) 

 
ข้อ 

 

ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล X  S.D. 
๕ มีวิธีการระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่หรือ

ระบบเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสม 

๔.๐๓ .๗๕ มาก 

๖ หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

๓.๕๔ .๘๗ มาก 

๗ หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

๓.๗๗ .๘๓ มาก 

๘ มีระบบการควบคุมภายในด้านงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร 

๔.๑๔ .๘๒ มาก 

๙ มีระบบและขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ
บันทึกต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการการเงิน 

๔.๑๕ .๗๘ มาก 

๑๐ องค์กรมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ก ากับดูแลการ
ควบคุมภายในการจัดท ารายงานทางการเงินและ
กระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 

๔.๐๗ .๗๓ มาก 

รวม ๓.๘๕ .๘๒ มาก  
 
 จากตารางที่  ๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณธรรมในการท างาน สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของระดับความคิดเห็น ด้านคุณธรรมในการท างาน อยู่ในระดับมาก            
( X = ๓.๘๕) เรียงเป็นรายด้านล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ข้อ ๙ มีระบบและขั้นตอนในการเก็บ
รักษาเอกสารและบันทึกต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของ
รายการการเงิน และข้อ ๑๕ หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของท่าน (X = ๔.๑๕) ข้อ ๘ มีระบบการควบคุมภายในด้านงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร ( X = ๔.๑๔) และข้อ ๑๐ องค์กรมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในการจัดท ารายงานทางการเงินและกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (X = ๔.๐๗) 
  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ ๖ หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (X = ๓.๕๔) 
 



 

 

 
 

๖๕ 
 

 

ตารางที่ ๗     แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและ 
        กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  
        รวมทุกด้าน 
 

 

ด้าน 
 

รายด้านที่ประเมิน X  
 

S.D. 
 

แปลผล 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ด้านความโปร่งใส  
ด้านความพร้อมรับผิด 
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 

๓.๙๙ 
๓.๗๒ 

    ๓.๗๐ 
๓.๕๓ 
๓.๘๕ 

.๗๕ 

.๙๐ 

.๘๖ 

.๘๒ 

.๘๒ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๗๕ .๘๓ มาก 
  จากตารางที่  ๗ พบว่า ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี   ใน ๕ ด้าน สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได ้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกด้านเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๕) เรียง
เป็นรายด้านล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านที่ ๑ ด้านความโปร่งใส (X = ๓.๙๙) ด้านที่ ๕ ด้าน
คุณธรรมในการท างาน (X = ๓.๘๕) ด้านที่ ๒ ด้านความพร้อมรับผิด (X = ๓.๗๒) และด้านที่ ๓ ด้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (X = ๓.๗๐) 
  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (X = ๓.๕๓) 
 

 ๔.๑.๓ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :
ตัวช้ีวัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  
 ๔.๑.๓.๑ ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 
 ๑) ด้านความโปร่งใส 
  ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการ
ทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ โดยมีตัวชี้วัด
ดังนี้ 



 

 

 
 

๖๖ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ดัชนีและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
 
 (๑) ตัวชี้วัดการให้ เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
 

  (๑.๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
  การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตั วชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกั บ
กระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นมาตรการให้หน่วยงานด าเนินงานอย่างโปร่งใส
และลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ 
  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง มีการ
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภายในระยะเวลา ๓๐ 
วันท าการ) หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  (๑) ชื่อโครงการ (๒) งบประมาณ (๓) 
ผู้ซื้อซอง (๔) ผู้ยื่นซอง (๕) ผู้ได้รับคัดเลือก มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าแดงมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ให้สาธารณชนรับทราบ๑ 
 ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

                                                 

  
๑ นายศุภโชค รัตโน. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธาน,ี สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

ดัชนีความโปร่งใส 
 

การให้เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูล  
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การให้ เปิดเผย และการเข้าถึง 
ข้อมูลของหน่วยงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 



 

 

 
 

๖๗ 
 

 

  (๑) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 
 (๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ 
 (๓) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 (๔) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
 (๕) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
   (๑.๒) การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 
    การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานในการให้และเปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงานและข้อมูลการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงมีหน่วยประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหน้าที่ของของ อบต.ทางช่องทางต่างๆ มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่าน มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล๒ 
  

 (๒) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
 

   (๒.๑) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/
จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 
   
 

                                                 

  ๒ จ่าเอกเผด็จ คะตะวงษ์. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่า
แดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

 
 

๖๘ 
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของ อบต. และมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิด เห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.ได้ 
 ความหลากหลายของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ ของการมีส่วนร่วม คือ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน คือการให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับ
ที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ แล้ว อบต.จะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบที่
ส าคัญคือการลงประชามติกล่าวอีกนัยหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดหาข้อมูล
เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมกับน าเสนอทางเลือกเพ่ือให้ประชาชนตัดสินใจเลือกด้วย
วิธีการลงประชามติ 
 ๒. การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความช่วยเหลือ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการร่วมจัดท า
แผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างฝ่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้น าชุมชน 
 ๓. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้าไปมีบทบาท เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อมูล
ข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูล ความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆไม่เป็นการแบบการมีส่วนร่วมในระดับของความร่วมมือ๓

 

   (๒.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียน   
   การจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจ สอบและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานได้ มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนมีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน มีระบบการตอบสนอง
หรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ  มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

                                                 

  
๓ นายทองใส แสงอุทัย. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



 

 

 
 

๖๙ 
 

 

 ในการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง มีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น มีแผนผังกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการบันทึกข้อร้องเรียน ประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไข
ข้อร้องเรียนโดยการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ติดตามการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาในด้านการจัดการกับข้อร้องเรียนได้๔ 
 
   ๒) ดา้นความพร้อมรับผดิ 
   ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมี
เจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรร
มาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ดัชนีและตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด 

                                                 

  
๔
 นายบุญหลาย เกษแก้ว. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมด

แดง จังหวัดอุบลราชธาน,ี สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
 

ความพร้อมรับผิด  
 

เจตจ านงสุจริตในการบริหาร 
 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติ 

เจตจ านงสุจริต 
 

ความพร้อมรับผิดในการบริหาร 
 



 

 

 
 

๗๐ 
 

 

   (๑) ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
   (๑.๑) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  
   ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ได้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้น เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน มีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงาน
ต่อสาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าการ
ท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ เมื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าแดง เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด พร้อมรับฟัง
การวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และพร้อมที่จะแสดงความ
รับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมและ
ประชาชนในพ้ืนที่ว่าการขับเคลื่อนขององค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล๕ 
   (๑.๒) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 
   ความพร้อมรับผิดในการบริหารงานเป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมี
ความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
    ๒) ตัวช้ีวัดเจตจ านงสุจริต ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
   เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารงานหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม
และธรรมาภิบาล และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความส าคัญ
กับการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริต
ขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ผู้บริหารของหน่วยงานมี
การแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อ

                                                 

  ๕ นางกิติกุล แสนทวีสุข. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



 

 

 
 

๗๑ 
 

 

สาธารณชนมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน  (๑) ด้านความโปร่งใส (๒) ด้านความพร้อมรับผิด (๓) ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (๕) ด้านคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน (๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการบริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง 
ก็มีการประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต๖  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน มีการให้ค าม่ันที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ถือ
ปฏิบัติและด าเนินการ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่องค์กรบริหารส่วนต าบลทุกแห่งต้องกระท าอยู่แล้ว๗ 
 
  ๓) ดา้นต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น 
   ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย  โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
                                                 

  ๖ นางส าเนา รัตโน. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติองค์การบริหารสว่นต าบลเหลา่แดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  

๗
 นายทรงศักดิ์ แก้วดา. ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

 
 

๗๒ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ดัชนีและตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

  (๑) ตัวชี้วัดการถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ  
   (๑.๑) เรื่องชี้มูลความผิด เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่อง
กล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดของสานักงาน ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ท.  
 

   (๒) ตัวชี้วัดการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   (๒.๑) การรับสินบน 
   การรับสินบนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับ
หรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการ
รับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็นหรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆหรืออาจเกิดจากการ
เคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 
  การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความ
สะดวก ความบันเทิงหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆจากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต 
   (๒.๒) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
   การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน
อย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการ
รับรู้การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือ

ดัชนีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

การถูกชี้มูลความผิด  
 

ความปลอดจากการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

 เรื่องช้ีมูลความผิด 

  ความปลอดจากการทุจริต 
 

การใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่ในการ 
เอื้อประโยชน์ 

การทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 การรับสินบน 



 

 

 
 

๗๓ 
 

 

รับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆของหน่วยงาน 
การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง 
    (๓) ตัวชี้วัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
  ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้องหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติ
ต่างๆ ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมีความหมายหลายมิติ  และ
มองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิ
ชอบเป็นเรื่องของการรับเงินสิ่งของที่มีค่าเพ่ือกระท าการหรือละเว้นกระท าการบางอย่าง นอกจากนี้ยัง
มีความหมายไปถึงการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเหตุผลมิบังควรด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่นยังรวมถึงพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ปกติเช่นการใช้อิทธิพลส่วนตัวบางประการหากมองในมิติด้านกฎหมายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอาจตรงกับค าว่าการทุจริตในวงราชการ ได้แก่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญาใช้ค าว่าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
หากมองในมิติด้านศีลธรรม การคอร์รัปชั่น ได้แก่ การกระท า ซึ่งละเมิดหลักแห่งศีลธรรมเรื่องต่างๆ๘ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบแสดงว่าการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สังคมขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก การขาดผู้น า
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชามีการคอรัปชั่นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่าง รายได้หรือ
นักการเมือง มีระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการ กระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่
ระบบให้ความส าคัญด้านความรู้มากกว่าคุณธรรมการจากัดลักษณะจ าเพาะหรือล็อกสเปค จึงท าให้
เกิดการให้สินบนการจัดซื้อจัดจ้างและการมีจริยธรรมการบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  การจัดซื้อจัด
จ้างของทางราชการมีช่องโหว่ เช่น มีเงินเดือนของข้าราชการไม่เพียงพอต่อการครองชีพ การทุจริต
คอรัปชั่นในภาครัฐเป็นแบบกินตามน้ า  การนับถือความร่ารวย  การใช้อ านาจโดยมิชอบของ
ผลประโยชน์ร่วมกันในกิจการบางประเภท หรือการฮั้วประมูลโครงการเพ่ือผูกขาดกิจการบางประเภท
                                                 

  
๘ นางสาวนิภาพร สายแก้ว. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม องค์กรบรหิารส่วนต าบล

เหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๐. 



 

 

 
 

๗๔ 
 

 

ที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงขั้นตอนการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐมีความซ้ าซ้อนจึงทาให้
ประชาชนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการคอรัปชั่นเพราะต้องการความสะดวกสบาย๙ นอกจากนี้ กฎหมาย
หรือระเบียบการปฏิบัติงานยังมีช่องว่างเปิดโอกาสให้บุคลากรทุจริตในหน้าที่  กฎหมายการลงโทษ
ข้าราชการทีค่อรัปชั่นไม่เด็ดขาดจริงจัง 
  ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐที่ส าคัญคือ กระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การ
ด าเนินการของภาครัฐขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน  ระบบการ
บริหารงานภาครัฐเปิดโอกาสให้เกิดการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนผู้ที่กระท าผิดมี
แนวคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความผิดเนื่องจากสามารถพ่ึงพากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีอ านาจทาง
การเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม๑๐ ลักษณะปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะ
พรรคพวกผู้สนับสนุน ผู้มีอ านาจในเขตพ้ืนที่ ใช้อ านาจ ต าแหน่งเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท/สถาน
ประกอบการของตนเองและพรรคพวก รวมถึงการมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการ
ที่ได้รับการประมูล สัมปทาน ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและกฎหมาย 
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ สร้างระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประมูลงานฯลฯ การสมยอม๑๑ เป็นต้น 
  หน่วยงานที่น่าจะเป็นหลักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท) คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) จัดตั้งอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช. จังหวัดและ
ให้ ป.ป.ช. จัดให้มีอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนในการตรวจสอบการทางานของ อปท องค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อปท. อาจได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ หรือหน่วยงาน NGO สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดให้มี สตง. ประจ าจังหวัด 
  การเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเผยแพร่ดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ได้เห็นปัญหาที่
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เห็นบทลงโทษที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น๑๒ เป็นต้น ทั้งนี้การเผยแพร่
ข้อมูลการทุจริตสามารถทาได้หลากหลายลักษณะ เช่น เผยแพร่โดยใช้ใบปลิว แผ่นพับ สื่อวิทยุท้องถิ่น 
สื่อกระจายเสียงชุมชน 

                                                 

  ๙ นางบุญมี เดชะค าภู. ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  

๑๐ นายสมใจ สีสวัสดิ์. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๑๑ นายประสิทธิ์ ก าลังงาม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๑๒ นางส าราญ ปุ๊ยวงค์. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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  บทบาทของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ผู้บริหารควรมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและปลูกจิต
สานึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ในท้องถิ่นมากที่สุดและส่งเสริมให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหรือราคาไม่สูงกว่าความ
เป็นจริง มีการก าหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน๑๓ 
  ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้โดยการ
ร่วมณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัวในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้มากข้ึนให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน เช่น สตง ป.ป.ช. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่เกรงกลัวอิทธิพล ปลูกฝังค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น ให้กับประชาชน เพ่ือเลือกคนดีเข้ามาเป็นตัวแทนทาหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่น 
มีส่วนในการดาเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น  ให้เข้าใจในกฎระเบียบกฎหมาย
เพ่ือที่จะได้สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรละเว้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริม 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จริยธรรมคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีการป้องกันและเฝ้าระวัง
เหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เช่น มีการตรวจสอบภายใน 
หรือควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและจริงจัง 
  ควรที่จะมีการอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเข้าใจกับระบบการ
จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เกี่ยวกับความเข้าใจกับระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) เป็น
ระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มี
ระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สาหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการ
ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมความโปร่งใส 
ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อนการบันทึก
ข้อมูล  ซึ่ งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ  Online Real time ในระบบรวมถึงเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้๑๔ 
  ลักษณะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ส่วนใหญ่การทุจริตใน
หน่วยงานจะเป็นไปในลักษณะการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุน ผู้มี

                                                 

  ๑๓ นายสมศักดิ์ พุฒธา. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๑๔ นางสาวชุติมา สีสวัสดิ์ . นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง 
ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

 
 

๗๖ 
 

 

อ านาจในเขตพ้ืนที่ใช้อ านาจต าแหน่งเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรค
พวก การเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน มีการให้สินบน๑๕ รูปแบบของการคอร์รัปชั่นนั้น
จะแปรเปลี่ยนไปตามโอกาสที่เกิดขึ้นเข้าทานองที่ว่าไม่เกิดก็ไม่ท าเป็นส่วนใหญ่ และก็จะมีกลุ่มบุคคล
อีกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารมักจะร่วมมือกับผู้รับเหมาหรือกลุ่มสมาชิก อบต. ของตัวเองท า
กันหลายคน นั่นหมายความว่าตั้งใจที่จะโกง และพร้อมที่จะกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ของตัวเอง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยไม่สนใจว่าจะมีการร้องเรียนหรือจับตามองหรือไม่ เนื่องจากถือว่า 
ตัวเองมีอ านาจการคอร์รัปชั่นนั้น มีการปรากฏตัวอยู่ทุกรูปแบบและเป็นรูปแบบที่จะท ากันมานาน
วิธีการคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะปรากฏตามรูปแบบที่จะท าการคอร์รัปชั่น เช่นการรับ
สินน้ าใจ รับสินบน และกินค่าคอมมิชชั่น ซึ่งบางครั้งก็จะเกิดการเชื่อมโยงไปสู่การคอร์รัปชั่นด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์หรืองานซ่อมแซม รวมถึงงานตกแต่ง สถานที่ของทางราชการ หรือในกรณีการตรวจรับงานใน
การก่อสร้าง๑๖ 
  หากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องก าหนด
มาตรการในการปราบปรามโดยตรง โดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจ และ
ช่วยกันเผยแพร่ รู้เท่าทันนักการเมือง ให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 
   (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือ
ถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่ น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทน
ต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้อง
ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่ งผลให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 

                                                 

  
๑๕ นายเชษฐ์ คงอ่อน. รองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมด

แดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๑๖ ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ เคียงวงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง 
ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



 

 

 
 

๗๗ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ ดัชนีและตัวชี้วัดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

  (๑) ตัวชี้วัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดย่อยคือ 
    (๑.๑) การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต  
   การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่
ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จน
เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงานและ
มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 

    (๑.๒) การไม่ทนต่อการทุจริต  
  การไม่ทนต่อการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตใน
หน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพบเห็นการทุจริต
เกิดข้ึนในหน่วยงาน จะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล
แก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 

   (๑.๓) การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
   การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เห็นว่าการทุจริตนั้นเป็นสิ่งน่าอับอาย เนื่องจากจะไม่ได้รับการ
ยอมรับและถูกต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) จนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หรือตระหนักถึง
บทลงโทษและผลของการทุจริตจนไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต หากเกิดการกระท าการทุจริตใน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในหน่วยงาน 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริต 

  การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การป้องกันและปรามปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 

 

การด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 การตรวจสอบถ่วงดุล 
ภายในหน่วยงาน 

  การไม่ทนต่อการทุจริต 

  การอายและเกรงกลัวที่จะ   
  ทุจริต 
   
   
 



 

 

 
 

๗๘ 
 

 

หน่วยงาน เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายและจะถูกแรงกดดันทางสังคมจากทุกส่วนใน
หน่วยงานเสมอ 
   (๒) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๑ ตัวช้ีวัดย่อย คือ 
   การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กระทาท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

    (๓) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒
ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
   (๓.๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณถัดไป แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
สามารถยับยั้ง การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๓.๒) การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
   การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของ อบต.เหล่าแดง มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยง
หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตโดยกลุ่มคนท่ีมีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระ
และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในอบต. นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น๑๗ 
  คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม และยึดความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สร้าง
จิตส านึกและเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีเพียงพอ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

                                                 

  ๑๗ นางมณีวรรณ แก่นแก้ว. เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



 

 

 
 

๗๙ 
 

 

   (๕) ดา้นวัฒนธรรมในการท างาน  
   ดัชนีวัฒนธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดง
ถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงาน
จะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ ดัชนีและตัวชี้วัดคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 
   (๑) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ 
   (๑.๑) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการข อง
หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการ
ก าหนด ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการกากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และ

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติ 

คุณธรรมในการบริหารงาน 
 

ความพร้อมรับผิดในการบริหาร 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
  การบริหารสภาพแวดล้อมการท างาน 
 



 

 

 
 

๘๐ 
 

 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความ
ถูกต้องอยู่เสมอ 
 

    (๑.๒) ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็น
ธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดกรณี
หนึ่ง 
  มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ใน การด าเนินการให้
ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

    (๒) ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๔ ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 
   (๒.๑) การบริหารงานบุคคล 
    การบริหารงานบุคคลเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่
แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้า ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
แอบแฝงหน่วยงานต้องมีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี นอกจากนั้นควรมีระบบการพัฒนาบุคลากร การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๒.๒) การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็จะต้องมีการรายงานตามความเป็นจริงใน
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

   (๒.๓) คุณธรรมในการมอบหมายงาน 
    คุณธรรมในการมอบหมายงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้อง



 

 

 
 

๘๑ 
 

 

ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคาบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด 
หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความ
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอและพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
  ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้
ค าแนะน าและร่วมแก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
 

   (๒.๔) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน อบต.โดยอาศัย
หลักการพ้ืนฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอิทธิพลจากภายนอกโดย
ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ต่างๆ ในเชิงกว้าง (Scenario Analysis) เพ่ือตรวจสอบดูว่าสถานการณ์ใดบ้างที่เป็นโอกาส 
 
 
 ๔.๑.๓.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักส าคัญของนักบริหาร ที่จะท าให้การบริหารประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้น าเป็นหลัก ที่จะสามารถน าเอาหลักธรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการบริหารได้  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดคุณธรรมส าหรับ
นักบริหาร๑๘ เพ่ือเป็นหลักแนวคิดและแรงจูงใจในการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
คุณธรรมที่ควรมี ส าหรับนักบริหารจัดการ  ดังภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
๑๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตโต) ศ.ดร. พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). หน้า ๕๓. 
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๘๒ 
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แผนภาพที่ ๔.๖  กรอบแนวคิดคุณธรรมส าหรับนักบริหาร 
 

 
  การบริหารในบางครั้งต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งท าให้ได้ทั้งน้ าใจคนนักบริหารยึด
ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พระพุทธเจ้าทรงจ าแนกไว้อาจจะมีอยู่มากมาย แต่เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การท าความดี และบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น  คือ
หลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน หลักพุทธธรรมส าหรับการครองคนและหลักพุทธธรรมส าหรับการ
ครองงาน 
   ๑) หลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน 
   การน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน  
ย่อมเป็นการประสานแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม  ให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างการเลือกใช้พุทธธรรมที่เหมาะแก่การบริหารจัดการ ก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรนั้น
ประสบผลส าเร็จหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการส าหรับครองตน อาจ
มีอยู่มากแต่ก็พอจะสามารถประมวลได้ ดังนี้ คือ 
 
   (๑) ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลกที่ได้ชื่อว่า คุ้มครองโลก เพราะว่าเป็นธรรม
สนับสนุนชาวโลกให้รู้จักยับยั้งจิตและละอายตนเองไม่กล้าท าทุจริต ปรุงแต่งอัธยาสัยและใจให้บริสุทธิ์ 

 

   ธรรมำธิปไตย 
 

   โลกำธิปไตย 
 

   อัตตำธิปไตย 

            พละ ๔ 

 

   ปัญญำพละ 
 

      วิริยพละ 
 

    อนวัชชพละ 

 

 เรื่องควำมรู้ 
 

 สังคหวัตถุ 
 

  พรหมวิหำร 

 

   สังคหพละ 



 

 

 
 

๘๓ 
 

 

ทั้งประกอบด้วยการปลูกสวัสดิภาพและสันติอันถาวรและได้ชื่อว่า“เทวธรรม”เพราะเป็นแก่นแห่ง
มนุษยธรรมและท าให้จิตมนุษย์สูงเยี่ยงเทวดา แบ่งเป็น ๒ อย่าง  คือ 
               - หิริ ความละอายแก่ใจ ต่อหน้าไม่ท าบาปลับหลังไม่กล้าประพฤติชั่ว ไม่พัวพันทุจริต
ไม่ยอมเก่ียวข้องคดีละเมิดกฎหมายและผิดศีลธรรมใจสูง ไม่น าพาสิ่งยั่วยวนใฝ่ต่ า 
                  - โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ใจเกลียดพฤติกรรมชั่ว กลัวเกรงโทษผิดและทุกข์ภัยไม่
เสี่ยงท าผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง 
 ผู้ที่น าหลักธรรมเป็นโลกบาลไปใช้ในการบริหารย่อมท าให้บุคคลนั้นมีความส านึกในหน้าที่
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนตนและส่วนรวม ด้วยความสุจริตใจ จริงใจและชอบด้วยศีลธรรม วางตน
เปิดเผย ตรงไปตรงมา สมเหตุสมผลทั้งไม่เป็นพิษภัยต่อใครทั้งสิ้น  
  (๒) ธรรมมีอุปการะมาก  ที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากเพราะว่า เป็นคุณธรรมที่
เสริมสร้างทางด าเนินชีวิตให้ก้าวหน้าและสูงส่ง  ตลอดจนเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จเรียบร้อยรอบคอบ มี ๒ อย่าง  คือ 
               - สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือ ไม่พลั้งเผลอ 
จนไม่รู้สึกตัว  
               - สัมปชัญญะ ความรู้ตัว คือควบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ าเสมอด้วย
ระมัดระวังตลอดเวลา 
 ผู้มีคุณธรรมนี้ย่อมท าให้เป็นผู้มีจิตที่มั่นคง สามารถกลายเป็นขุมพลังและทรงอิทธิพลเหนือ
สภาพแวดล้อม โดยผ่านการนึกและอบรมอันถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน คือ ก่อนจะท า จะพูดจะคิด 
ต้องไตร่ตรองเหตุผลอย่างรอบคอบและชอบธรรมทุกครั้ง ใจมุ่งจดจ่อต่อสิ่งนั้นโดยสม่ าเสมอและมั่นคง 
ตรวจทานและปรังปรุงเพื่อเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 
 

   (๓) กุศลมูล คือ พ้ืนฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี หรืออาจจะเรียกว่า เป็นรากเหง้าต้นตอ
ของสิ่งดี ควรปลูกสร้างให้เกิดข้ึนในจิตสันดาน มี ๓ อย่าง คือ 
   - อโลภะ ความไม่อยากได้ เช่น ไม่อยากได้ของเขาคิดแต่เสียสละเกื้อกูลผู้อ่ืน ส านึก
ในสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นแก่ได้ กลับมีน้ าใจเสียสละโอบอ้อมอารี 
   - อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้ายไม่มีความขัดเคือง มีเมตตาประจ าใจ ข่มอารมณ์ ไม่
วู่วาม รู้จักให้อภัยไม่ถือโทษและมีน้ าใจ เมตตาปรานี 
   - อโมหะ ความไม่หลง ความรู้แจ้ง ความเข้าใจตามความเป็นจริง  มีปัญญารอบคอบ 
เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ 
 เป็นหลักธรรมที่ปลูกจิตส านึกให้มนุษย์มีคุณธรรม โดยไม่ปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวฝังราก
หยั่งลงลึกในจิตใจท าให้เป็นคนมีจิตใจกว้างขวาง รู้จักเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ ท าให้ไม่เป็นคน
ประมาท ไม่หลงผิด เป็นคนมีเหตุผล รู้เท่าทันเหตุการณ์ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 

  (๔) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส หรือจะเรียกว่าเป็นธรรมส าหรับการครอง
เรือนของคฤหัสถ์ ก็ได้ มี ๔ อย่าง  ดังนี้คือ  
     - สัจจะ ความจริงใจ ได้แก่ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  



 

 

 
 

๘๔ 
 

 

    - ทมะ การฝึกฝนข่มจิต ได้แก่ การยับยั้งชั่งใจ ปรับอารมณ์โดยนึกเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา การรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา 
     - ขันติ ความอดทน ได้แก่ ความอดทนต่อความล าบากตรากตร าความเจ็บใจ อดทนสู้
ในการประกอบสัมมาชีพ อดทนต่ออุปสรรคและอดกลั้นสิ่งสะเทือนใจ 
     - จาคะ ความเสียสละได้แก่ ความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลกัน 
ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวแบ่งปันสิ่งของของตนอดออมถนอมน้ าใจ 
 หลักธรรมนี้จะเป็นฐานรองรับ และเป็นหลักประกันของเกียรติฐานะและเกียรติคุณ เป็น
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ เป็นเครื่องเสริมสร้างไมตรี ท าให้เกิดสัมพันธ์อันดีในสังคมในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีและมีความก้าวหน้าและประสบความสุขความเจริญ 
 
  ๒) พุทธธรรมส าหรับการครองคน 
  วิธีการบริหารจัดการส าหรับการครองคน คือ ต้องรู้จักการจัดการงานโดยใช้ทรัพยากร
และบริหารคนอย่างคุ้มค่า โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน จึงจะท าให้งานมีความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การบริหารงานเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายจึงต้องเลือกบุคคลแล้ว
ยังต้องมีเทคนิคการบริหารงานอย่างมีวัตถุประสงค์ด้วยการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 
             - ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์งานให้ชัดเจน 
              - ต้องชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับงานกับทีมงานให้ชัดเจน 
              - ก าหนดขั้นตอน เวลา และการใช้ทรัพยากร ผลงานที่ต้องการให้ชัดเจน 
             - บริหารงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ในบางครั้งความยุ่งยากในเรื่องของการสื่อให้ทีมงานให้เข้าใจวัตถุประสงค์งานกับทีมงาน  
บางโครงการที่เป็นงานยาก  เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจเป้าหมายงานว่าท าเพ่ืออะไรหรือ
เข้าใจ ก็ไม่ใส่ใจเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน จ าเป็นต้องชี้แจงอย่างต่อเนื่องและพากเพียรที่จะชี้แจง
บ่อยๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันโดยมุ่งให้งานส าเร็จ 
 การจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน บางโครงการเป็นงานยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องการ
คนที่มีความรู้ ความช านาญในงาน บางครั้งก็มีแต่เจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เอาใจใส่งาน
ทั้งที่เป็นงานส าคัญมาก การมอบหมายงานให้ตรงกับคนจึงส าคัญมากต่อการที่จะให้งานประสบ
ความส าเร็จ ต้องไปแสวงหาข้อมูลบุคลากรอ่ืน จากเพ่ือนร่วมงาน นิสัยการท างานและสภาพครอบครัว
ที่เอ้ือให้งานส าเร็จหรือไม่ ตรงนี้ต้องมีภาวะผู้น าในการมอบหมายงานให้รอบคอบ ยุติธรรม  เฉลี่ย
สัดส่วนงานให้เหมาะสม  
 ในการบริหารจัดการงานทุกอย่าง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการท างานร่วมกันหรือ
หลักปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาช่วย
ในการบริหารจัดการในปัจจุบันจึงถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
คนได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าหลักธรรมส าหรับการบริหารนั้นอาจจะมีหลากหลาย แต่ในที่นี้จะน าเสนอไว้
พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ 
 



 

 

 
 

๘๕ 
 

 

   (๑) พรหมวิหารธรรม คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ มี 
๔ อย่าง๑๙ คือ 
   - เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนา
ดี มีไมตรีจิต คิดจะช่วยให้ทุกคนในโลกนี้ประสบประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน  จุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของเมตตา นั้นอยู่ที่การฝึกอบรมจิตใจของเราเองเป็นส าคัญ  คือฝึกจิตใจให้มีความเยือกเย็น  
  
   - กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ กรุณา แปลว่า ความสงสาร คือคิดจะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน ได้แก่ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง จึงเป็นคุณธรรมส าคัญที่จะท าให้คนเป็นนักเสียสละพร้อมที่จะท าทุก
อย่างเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ความสุขเช่น เมื่อเกิด วาตภัย  อุทกภัย หรืออัคคีภัย  
   - มุทิตา คือความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี มุทติา ได้แก่ ความชื่นบาน กล่าวคือ 
ความพลอยยินดีด้วย ในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี ข้อนี้เป็นหลักธรรมของผู้ที่มีลักษณะใจกว้างขวางยินดีต่อ
ความดีของผู้อื่น 
   - อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อผู้อ่ืนถึงความวิบัติ
อุเบกขา ได้แก่ การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริง กล่าวคือ ในการตัดสินใจเรื่องใดๆ จะต้อง
พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง ด้วยความเที่ยงธรรม    
 พรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐซึ่งจัดเป็นหลักธรรม
ประจ าใจและก ากับความประพฤติ เป็นธรรมจ าเป็นอย่างหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้อ านาจวัตถุ
นิยมบีบรัดให้ต้องเป็นคนใจแคบเห็นแก่ตัว การฝึกฝนให้สามารถรักและเมตตาแม้แก่ศัตรูของเราได้  
ย่อมจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง  
 

  (๒) อคติธรรม ได้ชื่อว่า เป็นอุปสรรคของความยุติธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า คน
ที่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ ก็เพราะล าเอียงในสิ่งที่ทรงเรียกว่า อคติ ซึ่งแปลว่า ทางผิดหรือความ
ล าเอียงไม่มีความเที่ยงธรรม มี ๔ ประการ๒๐ คือ 
   - ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะรักใคร่กันหรือชอบพอกัน คือ ท าให้เสียความ
ยุติธรรม ผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะมีฉันทาคติ   เพราะลุอ านาจแก่ความรักใคร่ชอบใจคน
ใกล้ชิดหรือเป็นพวกของตน เช่น คนที่ตนรักท าความผิดสมควรจะลงโทษก็ไม่ลง คนที่ตนรักไม่สมควรที่
จะได้รับการยกย่องก็ยกย่อง เป็นต้น 
   - โทสาคติ คือ ความล าเอียง เพราะโกรธหรือไม่ชอบกัน ท าลายความยุติธรรมเพราะ
ลุอ านาจแก่ความเกลียดชังไม่ชอบใจ 
   - โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง คือโง่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้หรือสะเพร่า เช่น 
ครูลงโทษนักเรียนที่ทะเลาะวิวาทกันโดยไม่ได้สอบสวนให้ละเอียดว่าใครผิดใครถูกใครผิดมากผิดน้อย
เพียงฟังค าบอกเล่าของนักเรียนบางคนซึ่งอาจพูดไม่จริงหรือสันนิษฐานเอาเอง แล้วลงโทษเท่ากันหมด
ทุกคน ท าให้นักเรียนที่ไม่ผิดไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น 

                                                 

                 ๑๙ที.ม.(ไทย), ๑๐/๑๘๔/๑๗๙.  
 ๒๐อง.จตุกฺก.(ไทย), ๒๑/๑๗-๑๙/ ๒๐. 



 

 

 
 

๘๖ 
 

 

   - ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความกลัวในการให้คุณให้โทษ เช่น อาจารย์เป็น
กรรมการพิจารณาให้ทุนนักเรียนดีเด่น นักเรียนผู้สมัครเป็นบุตรของผู้บังคับบัญชาด้วยคนหนึ่ง  และ
ผู้บังคับบัญชาได้ฝากฝังให้ช่วยดูและจึงพิจารณาให้ได้รับทุนทั้งๆ ที่เรียนก็เท่าๆ กับคนอ่ืนหรือสู้คนอ่ืน
ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะกลัวผู้บังคับบัญชาจะกลั่นแกล้งหรือหาเรื่องไม่ขึ้นเงินเดือนให้ เป็นต้น 
 

  (๓) สังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ ส าหรับผูกไมตรีเป็นจรรยาบรรณด้าน
มนุษยสัมพันธ์ สามารถครองใจคนได้ มี ๔ ประการ๒๑ ได้แก่  
   - ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ให้ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การให้ทานจะช่วยให้ผูกใจคนอ่ืนไว้ได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
“ทโท คนฺถติ มิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้”ผู้ให้สิ่งดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน ดังพระบาลีที่ว่า
“มนาปทายี  ลภเต มนาปํ ผู้ให้สิ่งที่นา่พอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจ”นักบริหารอาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ 
   ก. อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพ่ือร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในยามที่
เขาตกต่ าหรือมีความเดือดร้อน  ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพ่ือนแท้ คือเพ่ือนที่ช่วยเหลือในยามตกยาก”
การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนก็จัดเข้าในอามิสทานด้วย 
   ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้ค าแนะน าหรือสอนวิธีการท างานที่
ถูกต้อง  รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน  
   ค. อภัยทาน  หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน หรือล่วงเกินซึ่ง
กันและกัน  การให้อภัยไม่ท าให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร  เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคา
สูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมาและมีคนสนองงานเพ่ิมขึ้นอีกคนหนึ่ง มีภาษิตจีนว่า“มีมิตร ๕๐๐ คน 
นับว่ายังน้อยเกินไปมีศัตรู ๑ คน นับว่ามากเกินไป”อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “วิธีท าลายศัตรูที่ดี
ที่สุดคือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร”เราจะท าอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักการให้อภัย  
   - ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวานนักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคน
ด้วยค าพูดอ่อนหวาน  ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน 
เช่น เชือกหรือลวดมัด ในท านองเดียวกัน เราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน  
   - อัตถจริยา หมายถึงการท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (สงเคราะห์ประชาชน) ตรง
กับค าพังเพยที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวควายให้ลูกท่านเล่น 
 นักบริหารท าอัตถจริยาได้หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้หรือเป็นประธานใน
งานพิธีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 
   - สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตัวพอดี) เมื่อนับริหารไม่ทอดทิ้ง
ผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขาจึงสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์  มีสุขร่วม
เสพ” นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามล าพัง 
 สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่สร้างความผาสุกแก่เพ่ือนมนุษย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สังคมให้คล่องตัวสร้างความเยื่อใยไมตรีจิตกระชับมนุษยสัมพันธ์  

                                                 

 ๒๑อง.จตุกฺก.(ไทย), ๒๑/๓๒/ ๓๗,๓๘. 



 

 

 
 

๘๗ 
 

 

  (๔)  สัปปุริสธรรม คือ ธรรมอันเป็นสมบัติของคนดีผู้มีสกุล วางตัวพอดีพอเหมาะแก่
สมาคมสมแก่กาลเทศะสถานที่ มี ๗ อย่าง๒๒ ดังนี้ 
   - ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้ชัดถึงเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อน และบ่อ
เกิดแห่งความผาสุก เช่น รู้จักว่า สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ 
   - อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้ซึ้งถึงความเจริญสุขและทุกข์โทษสืบมาแต่
บาปทุจริต เช่น รู้จักว่า สุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ 
   - อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราว่าโดยชาติตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ บริวาร 
ความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้ แล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร 
   - มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้ประมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่
ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควรแก่ฐานะในการบริโภค 
   - กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆจัดสรร
กิจการให้ถูกจังหวะของกาลเวลา 
   - ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ
ว่า หมู่นี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ เข้าใจปรับบุคลิกภาพของตนเองให้
สอดคล้องกับสมาคมทุกระดับ เป็นต้น 
   - ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้ เป็นคนดีควรคบ ผู้นี้
เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบ อ่านอัธยาสัยคนออกด้วยจิตของตน ถ่อมตัวหรือยกย่องผู้อื่นสมแก่กรณี 
 

 (๕) ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะท่ีมีผู้สนใจกันมากเพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครอง
โดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ธรรมะในข้อนี้เป็นได้มีการบัญญัติขึ้น
ก่อนสมัยพุทธกาล อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาทางการเมืองการปกครองของโลกตะวันออก ที่วางกรอบ
ปฏิบัติหรือธรรมนูญของผู้มีอ านาจปกครอง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่
ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จ าเพาะเจาะจงส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือ
ผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ มี 
๑๐ ประการ๒๓ คือ 

          - ทาน การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของบ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้วยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่ผู้อ่ืนด้วย 
           - ศีล ความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริตรักษา
กิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน
ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจาและใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่กฎหมาย
และนิติราชประเพณีและในทางศาสนา 

                                                 

 
๒๒อง.สตฺตก.(ไทย), ๒๓/๖๕/๑๑๔-๑๑๗. 

 ๒๓ขุ.ชา.(ไทย), ๒๘/๒๔๐/๖๑. 
 



 

 

 
 

๘๘ 
 

 

         - ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขส าราญ ตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือ
ความสุขส่วนรวม 

        - อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน มีความซื่อตรงในฐานะท่ีเป็นผู้ปกครอง ด ารงอยู่ในสัตย์สุจริต 

         - มัททวะ ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่ง หยาบคายกระด้างมีความงาม
สง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดีแต่มิขาดย าเกรง  การมีอัธยาศัย
อ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ ากว่า 

         - ตปะ  ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบครองย่ ายีจิตระงับ
ยับยั้งข่มใจได้  ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ   มีความเป็นอยู่
สม่ าเสมอหรืออย่างสามัญ  มุ่งม่ันแต่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจให้บริบูรณ์ หรือความเพียร มีความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน 

         - อักโกธะ ความไม่โกรธ คือ ไม่เกรี้ยวกราด ลุอ านาจความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความและกระท าการต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความ
และกระท าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่ง
ร้ายผู้อ่ืนแม้จะลงโทษผู้ท าผิดก็ท าตามเหตุผล 

         - อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง การไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน 

         - ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่าย
เพียงไรก็ไม่ท้อลอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก าลังใจไม่ยอมทิ้งกรณี
ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย 

         - อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มี
ความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าที่ดีร้ายลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆสถิตมั่นใน
ธรรม ทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

ทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้  เป็นคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ ในระบอบ
ประชาธิปไตยน ามาใช้ เพราะหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์ก็รับรองต้องกันว่า เนื่องจากพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นกลางในทางการเมือง ไม่ทรงฝักใฝ่เป็นข้างเดียวกับพรรคการเมืองใดหรือบุคคลใดในทาง
การเมือง ดังนั้นคุณประโยชน์อันส าคัญที่สุดที่พระมหากษัตริย์จะทรงท าให้แก่ประเทศชาติ  และเป็น
เรื่องยากที่ผู้อ่ืนจะสามารถท าได้ คือ การประสมประสานสร้างความสามัคคีในชาติ  เป็นธรรมดาที่
ผลประโยชน์ทางการเมืองอาจท าให้เกิดความแตกแยกในระหว่างพรรคการเมือง หรือการแก่งแย่งแข่ง
ดีในระหว่างบุคคลส าคัญของชาติ แต่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะของทุกพรรคทุกฝ่าย
และเป็นที่เชื่อม่ันได้ว่า ทรงยึดมั่นต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่  
 



 

 

 
 

๘๙ 
 

 

  ๓) พุทธธรรมส าหรับการครองงาน 
 

   การน าพุทธธรรมส าหรับการครองงานนั้น จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงาน นัก
บริหารต้องรู้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพ่ือจะได้ใช้งานให้เหมาะกับงานและต้องรอบรู้เกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร อ านวยการและติดตามประเมินผล 
ความรู้เรื่องงานมี ๒ ลักษณะ คือ รู้เท่าและรู้ทัน 
 รู้เท่า คือ ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับงานว่ามีขั้นตอนอย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนๆ 
อย่างไร และยังหมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ในเมื่อเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา แล้ว
เตรียมการป้องกันไว้ เหมือนคนขับรถลงภูเขาที่เขาชินกับเส้นทางว่าที่ใดมีเหวหรือเป็นทางโค้งอันตราย 
แล้วขับอย่างระมัดระวังเมื่อถึงท่ีนั้น ความรู้เท่าจึงช่วยให้มีการป้องกันไว้ก่อน  
 รู้ทัน คือ หมายถึงความรู้เท่าทันสถานการณ์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี  ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแล้วรถเบรกแตก เมื่อเจอกับปัญหาเช่นนั้น เขาตัดสินใจ
ฉับพลันว่าจะท าอย่างไร นั้นเป็นความรู้ทันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับงานจึงได้แก่ ความ
รู้เท่าและความรู้ทัน รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข เป็นต้น 
 พุทธธรรมส าหรับการครองงานมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะน ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารแต่ละงาน พอที่จะสามารถน ามาเพ่ือเป็นแนวทาง ดังนี้ 
 

   (๑) สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ประกอบด้วยมนุษยธรรม ท าด้วยกาย วาจาและใจ
สุจริต คือ พฤติกรรมบริสุทธิ์ ประกอบแต่ประโยชน์สุข เป็นธรรมพึงกระท าโดยแท้ มี ๓ อย่าง๒๔ ดังนี้ 
  - กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย คือ เว้นจากการทรมานเบียดเบียนหรือ
ท าลาย ฆ่าสิ่งมีชีวิตให้ถึงตาย  เว้นจากการประพฤติเยี่ยงโจร ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืนและเว้นจาก
การล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีตนิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  - วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา คือ เว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวงท าให้
คนอ่ืนหลงเชื่อ เว้นจากการพูดส่อเสียด ยุยงฝ่ายนี้ให้เข้าใจผิดฝ่ายโน้น แกล้งให้สองฝ่ายบาดหมางกัน 
เว้นจากการพูดค าหยาบ เยาะเย้ย เสียดสี เพ่ือให้ผู้ฟังเดือดร้อนและแค้นใจ และเว้นจากการพูดเพ้อ
เจ้อ ใช้ภาษาพล่อยๆเหลวไหล ไม่เหมาะสมแก่บุคคลและสถานที่ 
  - มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ คือ เว้นจากความคิดโลภ เห็นแก่ตัว ดิ้นรน
เพ่ือต้องครอบครองสิ่งของผู้อ่ืน เว้นจากการพยาบาทปองร้ายจองเวรผูกเวร หมายจะผลาญชีวิตและ
ท าลายชีวิตผู้อื่นและเห็นชอบตามท านองคลองธรรม มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
 

   (๒) อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิ
บาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ อย่าง๒๕ คือ 

   - ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ 
เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 

                                                 

 ๒๔อภิ.ส .(ไทย), ๓๔/๘๔๐/๒๙๐. 
   ๒๕อภิ.วิ.(ไทย), ๓๕/๕๐๕/๒๙๔. 



 

 

 
 

๙๐ 
 

 

- วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว
จนประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

- จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น  ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่ งซึ่ ง เป็น 
วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่าง
เต็มที ่

- วิมังสา คือ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้
ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่ 

  บุคคลเมื่อประกอบด้วย คุณธรรม ๔ อย่างนี้แล้ว ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่ไม่
เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงแล้ว หมายถึง ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
 

 (๓) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจให้แยบคาย กล่าวคือการพิจารณาอย่าง
รอบคอบถี่ถ้วน ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาทหรือ"อัปมาท" ซึ่งเป็นแหล่งรวม
แห่งธรรมฝ่ายดีหรือ "กุศลธรรม"๒๖ ทั้งปวง นอกจากนั้น ยังจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งในกลุ่มธรรมที่เป็นไป
เพ่ือความเจริญด้วยปัญญา และเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่มนุษย์๒๗ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จัก
คิด คิดเป็น คือ ท าในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง
ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดู
ด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดย อุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย๒๘ วิธีโยนิโสมนสิการ พอประมวลเป็นแบบใหญ่ได้ ๑๐ วิธี ดังต่อไปนี้ 
   - วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีนี้เป็นวิธีคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นแบบ
พ้ืนฐาน โดยพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ ส่งผลสืบ
ทอดกันมา แนวปฏิบัติของวิธีนี้มีอยู่ ๒ แนว คือ 
   ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์โดยถือหลักว่า สิ่งทั้งหลายย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและ
กันจึงเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น“เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึง
ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” 
  ข. คิดแบบสอบสวนหรือตั้งค าถาม เช่น อุปาทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยฯ 
เมื่อคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะอะไร
เป็นปัจจัย เมื่อคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงรู้ด้วยปัญญาว่า ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
  - วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหาเป็นการคิดที่มุ่งให้มอง
และรู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเอง เป็นวิธีคิดแบบวิเคราะห์เป็นการคิดพิจารณาที่แยกแยะโดย
ถือเอานามรูปเป็นหลัก คือไม่มองสัตว์บุคคลตามสมมุติบัญญัติว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นนายนี่แต่
มองตามสภาวะแยกออกไปว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรม ก าหนดส่วนประกอบทั้งหลายที่รวมกันอยู่แต่

                                                 
๒๖ส .ม.(ไทย), ๑๙/๔๖๔/๑๒๙. 
๒๗อง.จตุกฺก.(ไทย), ๑๒/๒๖๘,๒๖๙/๓๓๒. 
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ละอย่างว่า อย่างนั้นเป็นรูป อย่างนี้เป็นนาม เมื่อแยกแยะออกไปแล้วก็มีแต่นามกับรูป หรือนามธรรม
กับรูปธรรม ในเวลาที่พบเห็นสัตว์ และสิ่งต่างๆ ก็จะมองว่าเป็นเพียงกองแห่งนามธรรมและรูปธรรม
เป็นกระแสความคิดที่คอยช่วยต้านทานไม่ให้หลงใหลติดยึดสมมุติบัญญัติมากเกินไป ให้มองเห็นเป็น
เพียงสภาวะว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นคน  
  - วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา หมายถึง การรู้เท่าทัน 
ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย เช่น มีการเกิด เปลี่ยนแลงและดับสลายไปในที่สุด เป็นต้น  เป็นการรู้เท่า
ทันว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติย่อมเกิดจากเหตุปัจจัยและขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน วิธีคิดแบบนี้
แบ่งได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่หนึ่ง คือ รู้เท่าทันและยอมรับความจริง 
  ขั้นที่สอง คือ การคิดแก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัย เป็นการปฏิบัติด้วย
ปัญญากล่าวคือ เมื่อรู้และเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็จัดการที่ด้วยเหตุปัจจัยนั้น 
   - วิธีคิดแบบอริยสัจหรือ คิดแบบแก้ปัญหาเป็นวิธีคิดที่สามารถขยายให้ครอบคลุมวิธี
คิดแบบอื่นๆ ได้ทั้งหมด มีวิธีคิด ๒ วิธี คือ 

ก.วิธีคิดตามเหตุผล เป็นการสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขที่เหตุ 
                      ข.วิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่องเป็นการคิดอย่างตรงไปตรงมา น าเอาสิ่งหรือเรื่องที่
ต้องเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาไม่น าสิ่งหรือเรื่องที่ใช้ปฏิบัติไม่ได้เข้ามาเก่ียวข้อง 

   - วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์เป็นวิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม (หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) หมายถึง หลักความ
จริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ หรือหลักที่จะน าไปใช้ปฏิบัติรวมทั้งหลักค าสอนที่จะให้ประพฤติ
ปฏิบัติและการท าการได้ถูกต้อง ส่วนความมุ่งหมายก็ หมายถึงจุดหมายหรือประโยชน์ที่ต้องการหรือ
สาระที่พึงประสงค์ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายจะน าไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้อง   

- วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ใช้หลักว่าจะต้อง
พิจารณา 

ปัญหาให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านดี ด้านเสีย ต่อจากนั้นจึงหาทางออก หรือทางแก้ปัญหา  
  - วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบนี้ใช้กันมากในชีวิตประจ าวัน เพราะ

เกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ค าว่าคุณค่าแท้  หมายถึงประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่
สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษย์น ามาใช้แก้ปัญหาของตนเพ่ือความดีงามความด ารง
อยู่ด้วยดีของชีวิตหรือเพ่ือประโยชน์สุขทั้งของตนและของผู้อ่ืน คุณค่านี้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีค่า
หรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าที่สนองปัญญาก็ได้ เช่น คุณค่าของอาหารอยู่ที่ประโยชน์ของมันส าหรับ
หล่อเลี้ยงร่างกายให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ มีสุขภาพดี เป็นอยู่อย่างผาสุกมีก าลังเกื้อกูลแก่การบ าเพ็ญกิจ
หน้าที่ ส่วนคุณค่าเทียมนั้นหมายถึง ประโยชน์ในแง่การปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา อาศัยตัณหาเป็น
เครื่องวัดคุณค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าตอบสนองตัณหาก็ได้  เช่น อาหารที่มีคุณค่าที่ความ
เอร็ดอร่อยเสริมความสนุกสนานเป็นเครื่องแสดงฐานะความหรูหรา เป็นต้น 
   - วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดที่ส่งเสริมชักน าไปในทางที่ดีงามและ
เป็นประโยชน์  เป็นการขัดเกลาและบรรเทาปัญหา ในเหตุการณ์หรือประสบการณ์เดียวกัน คนหนึ่ง
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อาจคิดปรุงแต่งไปในทางดีงามเป็นประโยชน์ อีกคนหนึ่งอาจปรุงแต่งไปในทางไม่ดีไม่งามเป็นโทษ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมและประสบการณ์ที่ได้สะสมมา  นอกจากนี้แม้แต่บุคคลเดียวกัน มอง
สิ่งของอย่างเดียวกันหรือมีประสบการณ์เดียวกัน แต่ต่างขณะ ต่างเวลา  ก็อาจคิดแตกต่างออกไปก็
ได ้   

- วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน วิธีคิดแบบนี้บางทีเรียกว่า วิธีคิดแบบ 
มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์และมีข้อที่ต้องท าความเข้าใจเป็นพิเศษคือ การที่มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ความหมายของการเป็นอยู่ในปัจจุบัน  หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ความคิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
หมายถึง การคิดในแนวทางของความรู้ หรือคิดด้วยอ านาจปัญญา การคิดแบบนี้ถือว่า ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ หรือเป็นเรื่องที่ล่วงไปแล้ว หรือเป็นเรื่องของกาลภายหน้า  ก็จัดเข้าไปเป็นการ
ปัจจุบันทั้งสิ้น  ความคิดถึงอดีตและอนาคต  ตามแนวทางของปัญญาที่เป็นเรื่องของกิจในปัจจุบันจะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ  ช่วยให้การปฏิบัติในปัจจุบันถูกต้องได้ผลดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มี
การตระเตรียมวางแผนล่วงหน้า  นับว่าเป็นวิธีคิดท่ีมีประโยชน์มาก 
   - วิธีคิดแบบวิภัชชวาท แปลว่า แยกแยะจ าแนกหรือแจกแจง การพูดแยกแยะหรือ
แสดงค าสอนแบบวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการคิดและการพูดแบบนี้คือ  การมองและแสดงความ
จริง โดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่แตล่ะด้านครบทุกแง่ทุกด้าน   

วิธีคิดท่ีเป็นแบบโยนิโสมนสิการทั้ง ๑๐ วิธีนี้ มีข้ันตอนการท างานที่แบ่งออกได้เป็นสองช่วง 
คือช่วงรับรู้อารมณ์ หรือประสบการณ์จากภายนอกและช่วงคิดค้น พิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บ
เข้ามาภายในแล้ววิธีคิดทั้ง ๑๐ วิธีนี้ ต่างก็อาศัยกันและกัน รับกันและสัมพันธ์กัน วิธีการศึกษา เผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตหรือการบริหารจัดการ จึงต้องบูรณาการความคิดเหล่านี้  รู้จักเลือก
รูปแบบวิธีคิดมาผสมกลมกลืนกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกับความจริงในทาง
สายกลาง 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์มาก  เพราะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทุกเวลาและจะเป็นเรื่องที่เร้าให้เกิดกุศลธรรม 
เช่นความรู้สึกเมตตากรุณาและความเสียสละเป็นต้น   อันจะเป็นผลดีแก่ความเจริญงอกงามของ
ตน ผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้ว อาจใช้โยนิโสมนสิการแก้ได้  แม้แต่ทัศนคติและจิตนิสัยไม่ดีที่
สร้างมาเป็นเวลานานจนชินได้เป็นอย่างดี 
 
 
   ๔) หลักพุทธธรรมส าหรับส่งเสริมในการบริหาร 
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นคุณธรรมเครื่องส่งเสริมการบริหาร และส่งเสริม
นักการปกครองในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดง
หลักธรรมส าหรับส่งเสริมในบริหารและการปกครองไว้มาก แต่ในที่นี้จะน าเสนอไว้พอเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ  ได้แก่ อปริหานิยธรรม ได้ชื่อว่า ธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อม พระพุทธเจ้าได้ทรง
สอนธรรมะท่ีจะปกป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมขึ้นทั้งในศาสนาจักรและอาณาจักร คือทั้งฝ่ายบ้านเมือง
และฝ่ายคณะสงฆ์  เรียกว่า อปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไป
เพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ทรงแสดงไว้ ๗ ประการ ส าหรับหมู่ชนทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ จึง
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แยกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์ แต่ในที่นี้จะได้กล่าวถึงถึงเฉพาะฝ่ายบ้านเมือง
เท่านั้น บ้านเมืองใดก็ตามหากผู้คนปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดความหายนะ คือความเสื่อมได้ วิธี
ป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมขึ้นในบ้านเมือง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ซึ่งเรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ๒๙ มีดังนี ้
   (๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ การประชุมเป็นการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
บ้านเมืองร่วมกัน  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และควรยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์  เพื่อน าไปเป็นหลักบริหารบ้านเมือง 
  (๒) พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม  และท ากิจที่ควรท า การประชุมปรึกษากัน
นั้นหากไม่พร้อมเพรียงกันนั้น ข้อตกลงที่มีขึ้นอาจมาเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ไม่เข้าประชุมก็ได้ การตรงต่อ
เวลาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเมื่อเลิกประชุมก็ต้องเลิกพร้อมกัน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ความ
คิดเห็นของบางคนไม่ได้รับพิจารณา หรือพิจารณาแล้วไม่ยอมรับ เป็นต้น 
   (๓) ไม่บัญญัติหรือเลิกล้มข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ความสงบของบ้านเมืองจะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระเบียบและกฎเกณฑ์และประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นไม่ล้มเลิก
หรือร่างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาเอง โดยปราศจากการยอมรับของผู้อ่ืน เพราะกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน 
   (๔) เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นคนที่เกิดก่อนเราผ่าน
ประสบการณ์มามาก ได้ท าคุณประโยชน์นานัปการให้แก่บ้านเมือง และยังช่วยรักษาบ้านเมืองให้อยู่
รอดมาได้จนปัจจุบัน  ชนรุ่นหลังจึงควรให้ความเคารพและเชื่อฟังค าสั่งสอนของท่าน การรับฟังค าสั่ง
สอนของผู้ใหญ่นับเป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหายอย่างไร แต่จะยึดถือปฏิบัติหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับการใช้
ปัญญาไตร่ตรอง พิจารณาความเหมาะสมหรือทดลองปฏิบัติดู เพราะการรับฟังแล้วน ามาไตร่ตรองนั้น
มีแต่ผลดีเด็กบางคนมักจะมองว่าผู้ใหญ่มีความคิดล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์โดยหาได้คิดว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เร่งร้อนเกินไป อาจเกินความเสียหายจนเกินกว่าจะแก้ไขได้การฟังค าทักท้วงของผู้ใหญ่
แล้วรู้จักใช้ปัญญาตัดสินจึงมีแต่ผลดีทั้งต่อตัวเราและส่วนรวม 
   (๕) ไม่ข่มเหงหรือฉุดคร่าสตรีที่ถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นตัวแทนของความ
สวยงาม บุรุษจึงควรให้เกียรติและให้การทะนุถนอม การที่ผู้ชายที่แข็งแรงกว่าท าร้ายสตรีด้วยการฉุด
คร่าอนาจาร ถือเป็นภัยที่ร้ายแรงของสังคม เพราะนอกจากจะท าให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
หรือท าให้จิตเสื่อมโทรมแล้ว  ยังท าให้คนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องพลอยได้รับความเจ็บปวด
และกระทบกระเทือนใจไปด้วย 
   (๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยทั้งด้านการเคารพและพิทักษ์รักษา เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพพการ ีผู้ท าคุณประโยชน์ไว้ต่อบ้านเมือง 
   (๗) ให้ความอารักขาแก่พระอรหันต์ พระอรหันต์ในที่นี้ หมายรวมถึง บรรพชิตผู้
ทรงธรรมและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั่วไป นอกจากนั้นยังสั่งสอนคนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี
งาม เราจึงช่วยกันรักษาท่านไว้ไม่ท าลายหรือปล่อยให้ผู้อื่นมาท าลายท่าน 

                                                 

 
๒๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย), ๒๓/๒๐/๑๙-๒๓. 
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 ดั งนั้น  ในการบริหารงานภาครัฐ  จึ ง ไม่สามารถที่ จะขาดธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) เพราะธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการบริหารกิจการสาธารณะ
อย่างเหมาะสม และเป็นเครื่องมือและกลไกที่จ าเป็นที่ช่วยเสริมกระบวนการพัฒนา ท าให้บริการ
สาธารณะเกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะเงื่อนไขของหลักธรรมาภิบาล มี
หลักส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๑. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการที่
ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน  (Equity) ไม่ว่าจะเป็น
โอกาสในการเข้าร่วมทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาน
โดยชอบธรรม 
  ๒. หลักความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารที่มี
ความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการมีระบบ กติกา และการด า เนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบ
และติดตามผลได้ 
  ๓. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาท
ภาระหน้าที่ที่มีต่อสาธารณชน โดยมีการจัดองค์กรหรือการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการด าเนินงานเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ในความหมายนี้ มีความหมายที่
มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทาง
การเมือง 
  ๔. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกที่มีองค์ประกอบ
ของรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดย
ส่วนรวมไม่ว่าจะโดยแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 
  ๕. หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ 
กรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับใช้
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัด ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ 
  ๖. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการท างาน การจัดองค์กร การจัดสรร
บุคลากร และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการด าเนินการให้
สาธารณะที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ และกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน (ด้านการเมืองสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ) 
 การใช้อ านาจทางราชการในทางที่ผิดเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งพวกพ้องหรือเครือญาติในหน่วยงานภาครัฐซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของหน่วยราชการยังให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์  ประกอบด้วยผู้
อุปถัมภ์ (Patron) กับผู้รับการอุปถัมภ์ (Client) หมายถึง นายกับลูกน้องหรือลูกพ่ีกับลูกน้อง คนที่จะ
เป็นหัวหน้าจะต้องเป็นผู้นาแบบมีบารมี(Charisma) กลุ่มคนที่มารวมกันต้องมีผลประโยชน์ (Interest) 
และอุดมการณ์ร่วมกัน (Common ideology) สังคมมีสถานภาพไม่เท่าเทียมกัน การแบ่งผลประโยชน์
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ไม่ต้องเท่าเทียมกัน ไม่เน้นการผูกพันในลักษณะของการต่างตอบแทนในเชิงวัตถุที่เท่าเทียมกัน  มี
ลักษณะของการต่างตอบแทนในสิ่งซึ่งไม่มีวัตถุด้วยเป็นลักษณะลูกน้องหาวัตถุให้นาย  แต่นายให้
ลูกน้องในลักษณะอุปถัมภ์ค้าจุน การคุ้มครองดูแลให้บารมีคุ้มครองในการท างานคือ เป็นทั้งการให้วัตถุ 
ความคิด และจิตใจ 
  ถึงแม้ว่าโครงสร้างของสังคมไทย จะเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งโดยตลอด ทั้งสังคม
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ เป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างคนในสังคมที่มีฐานะบทบาท
ต่างกัน และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒ คน (Dyadic) ซึ่งเป็นความผูกพันของมิตรภาพแบบ
ประโยชน์ใช้สอย คนมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่า (ผู้อุปถัมภ์) การจะใช้อิทธิพลและสิ่งที่ตนมีอยู่
คุ้มครอง ให้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างแก่ผู้มีฐานะต่ ากว่า (ผู้รับอุปถัมภ์) ซึ่งก็
ต้องตอบแทนด้วยให้ความจงรักภักดี รวมทั้งการอุทิศตนรับใช้แก่ผู้อุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับลูกน้องอย่างเป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ตามสายงานทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตัวตาม
บทบาทหน้าที ่แต่ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะเป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวและเป็นส่วนตัว มีการให้
การช่วยเหลือหรือให้การบริการกันเป็นส่วนตัว  

 ๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 

 จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสามารถจัดเรียงประเด็นของข้อเสนอแนะ
ดังนี้  คือ 
 ๑) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เป็นกรอบการ
ด าเนินงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของรัฐ 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกปี 
 ๓) โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารจัดท าขึ้น ควรมีการเปิดเผยและเผยแพร่
ให้ประชาชนได้รับรู้ทั่วกัน เพ่ือความโปร่งใสขององค์กร 
  ๔) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรจะต้องเร่งสร้างค่านิยม ความมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคม  
 ๕) ควรมีแนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ โดยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา  
 ๖) ควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  
 ๗) หน่วยงานทุกภาคส่วนควรยกย่องชมเชยข้าราชการที่ท าความดี ไม่ทุจริตคอรัปชั่นเพ่ือ
เปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมให้เห็นความส าคัญของการท าความด ี 
 ๘) ควรมีบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระท าความผิดและเปิดเผยให้ตัวตนให้สังคมได้รับรู้
เช่นกัน ทัง้นี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนท าความดีและมีความละอายเกรงกลัวต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๙) ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ใช้มาตรการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง ทางแพ่ง 
ทางอาญาและทางภาษีอย่างเด็ดขาดรวดเร็ว และ 
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 ๑๐) ควรส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรภาคประชาชนและให้ประชาชนมีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 



บทท่ี ๕ 
 

   สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการ
สร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี กระบวนการ
สร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ และเพ่ือบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ใน ๕ ด้าน คือ ด้าน 
ความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ
ด้านวัฒนธรรมในการท างาน เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mix Method Research) โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวน าและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นตัวตาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการศึกษา สามารถสรุปและปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
   
 ๕.๑ สรปุการวิจัย 
  

  จากการศึกษาวิจัยจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี สรุป ดังนี้ 
 
 ๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจ านวน ๕๖๘ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๖ มีอายุ
ระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จ านวน ๓๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ มีระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 
๓๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ มีต าแหน่งในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน ๒๐๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๖-๑๐ ปี จ านวน ๒๙๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๙ 
 ๕.๑.๒ เกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๕ ด้าน คือ  
 (๑) ด้านความโปร่งใส    (๒) ด้านความพร้อมรับผิด   
 (๓) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ  
 (๕) ด้านวัฒนธรรมในการท างาน  
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  ๕.๑.๒.๑ ด้านความโปร่งใส 
  จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความโปร่งใส โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๙๙)  
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือมีการประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี ( X = ๔.๕๑) มีความยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ( X = ๔.๒๗) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (X = ๔.๒๓) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ (X = ๔.๑๘) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ มีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ (X = ๓.๕๔)  
 
  ๕.๑.๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
  จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความพร้อมรับผิดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๒) 
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการด าเนินการหรือการให้บริการตามกฏหมายของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน (X =๔.๑๕) ข้อ ๕ มีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (X = ๔.๑๑) และข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานยึดหลักความรับผิดชอบ (X = ๔.๐๔) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
มีความเชื่อถือของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (X = ๓.๐๑) 
 
  ๕.๑.๒.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
  จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๗๐) 
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ หน่วยงานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าการ
ทุจริต (การพิจารณาและการก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) (X = ๔.๗๐) การตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน โดยตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเร่งด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและแจ้งผลให้
ผู้ร้องทราบโดยเร็ว (X = ๓.๘๙) หน่วยงานมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of interest) แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (X = ๓.๗๗) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตหรือเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน (X = ๓.๔๒)  
 
  ๕.๑.๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = 
๓.๕๓) ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร (X =๔.๑๔) มีความเหมาะสมของการลงโทษต่อการกระท าทุจริต 
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คอร์รัปชั่นและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้การกระท าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต (X =๔.๐๓) ประสิทธิภาพ
ของระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (X = ๓.๘๕) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินงานและบรรยากาศใน
การท างาน (X = ๒.๖๐) 
 
  ๕.๑.๒.๕ ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
  จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวัฒนธรรมในการท างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
๓.๘๕) ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มีระบบและขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ
บันทึกต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการการเงินและ 
หัวหน้างานมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงานหรือมีการติดตามผลการด าเนินงานของท่าน (X =
๔.๑๕) มีระบบการควบคุมภายในด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร (
X =๔.๑๔) องค์กรมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (X =๔.๐๗) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีความคาดหวังจากหัวหน้างานในการท างานและภาระความรับผิดชอบในหน้าที่
ของท่านอย่างชัดเจน (X =๓.๓๕) 
 
  ๕.๑.๓ สัมภาษณ์เกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส  ด้าน
ความพร้อมรับผิด  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านวัฒนธรรม
ในการท างาน ดังนี้ 
 
  ๕.๑.๓.๑ ด้านความโปร่งใส 
 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการ
ทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้  ตั วชี้ วั ดการ
ให้ เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
   (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือเป็นมาตรการ
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ให้หน่วยงานด าเนินงานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานได ้
  (๒) การให้ เปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน การให้ เปิดเผยและการเข้า 
ถึงข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้และ
เปิดเผยข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงานและข้อมูลการด า เนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
   (๒.๑) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัด
ย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดการมีส่วนร่วมในการด า เนินงาน 
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของ อบต.และมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิด เห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.ได้ 
   (๒.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ สอบและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงานได้ มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนมีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน มี
ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ  
 
 ๕.๑.๓.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
  ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรมและเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมี
เจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและ  



                

 

 

  ๑๐๑      
 

ธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย คือความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงาน 
    (๑) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว  พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น  
รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ได้ปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน มีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบ
ผลงานต่อสาธารณะ ตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ  
   (๒) ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน ความพร้อมรับผิดในการบริหารงานเป็นตัวชี้ 
วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริหารงานของหน่วยงานซึ่งมีผลต่อการด าเนิน 
งานในภาพรวม ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ 
หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 
 ๕.๑.๓.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือผลกา ร
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะ
สะท้อนจากการรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานใน
ภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย  โดยมี
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย คือ 

 (๑) ตัวชี้วัดการถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย คือ  เรื่องชี้มูลความผิด 
เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรม
อันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยพิจารณาจากเรื่องกล่าวหาที่มีมติชี้มูลความผิดของสานักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท.  
  (๒) ตัวชี้วัดการทุจริตต่อหน้าที่ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การรับสินบนและ
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ การรับสินบนเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การรับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็นหรือรับทราบจาก
แหล่งอ่ืนๆหรืออาจเกิดจากการเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง  การเคยได้ยินหรือ



                

 

 

  ๑๐๒      
 

รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอ านวยความสะดวก ความบันเทิงหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรม 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ 
หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
โดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
  (๓) ตัวชี้วัดความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย คือ 
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจ
เอกชน/พวกพ้องหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของ
หน่วยงาน สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของ
หน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 ๕.๑.๓.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอด
แก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดย
มีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย คือ 
  (๑) ตัวชี้วัดการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดย่อยคือ 
การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต การสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการสั่งสอนหรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) และกลายเป็นวัฒนธรรมสุจริตของหน่วยงานและมีการถ่ายทอด
พฤติกรรมการทางานท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
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 การไม่ทนต่อการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตใน
หน่วยงาน พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น  จนเกิดกระแสการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพบเห็นการทุจริต
เกิดข้ึนในหน่วยงาน จะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการ (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล
แก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
   (๒) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย คือ การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวน 
การของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็น ผล 
ประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๓) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณถัดไป แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
สามารถยับยั้ง การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๕.๑.๓.๕ ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดง
ถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงาน
จะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส า คัญกับ
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย คือ 
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   (๑) ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
ตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีการกากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  
  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
  (๒) ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ คุณธรรมในการมอบหมายงาน การบริหารสภาพแวดล้อมใน
การท างาน การบริหารงานบุคคลเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดง
ถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ในหน่วยงาน  
  การบริหารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดง
ถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และจะต้อง
พิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วก็จะต้องมีการรายงานตามความเป็นจริงในการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  คุณธรรมในการมอบหมายงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน
ที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคาบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานก าหนด หรือ
ขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอและพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้
ค าแนะน าและร่วมแก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
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  ๕.๑.๔ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  การบริหารในบางครั้งต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งท าให้ได้ทั้งน้ าใจคนนักบริหารยึด
ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พระพุทธเจ้าทรงจ าแนกไว้อาจจะมีอยู่มากมาย แต่เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ท าความดี และบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น  คือหลัก
พุทธธรรมส าหรับการครองตน หลักพุทธธรรมส าหรับการครองคนและหลักพุทธธรรมส าหรับการครอง
งาน 
  ๑) หลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน 
   การน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน  
ย่อมเป็นการประสานแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม  ให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างการเลือกใช้พุทธธรรมที่เหมาะแก่การบริหารจัดการ ก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรนั้น
ประสบผลส าเร็จหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการส าหรับครองตน อาจมี
อยู่มากแต่ก็พอจะสามารถประมวลได้ ดังนี้ คือ 
    (๑) ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลกท่ีได้ชื่อว่า คุ้มครองโลก มี ๒ อย่าง คือ 
               - หิริ ความละอายแก่ใจ ต่อหน้าไม่ท าบาปลับหลังไม่กล้าประพฤติชั่ว ไม่พัวพันทุจริต
ไม่ยอมเก่ียวข้องคดีละเมิดกฎหมายและผิดศีลธรรมใจสูง ไม่น าพาสิ่งยั่วยวนใฝ่ต่ า 
                  - โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ใจเกลียดพฤติกรรมชั่ว กลัวเกรงโทษผิดและทุกข์ภัยไม่
เสี่ยงท าผิดทั้งในที่ลับและท่ีแจ้ง 
  (๒) ธรรมมีอุปการะมาก   เป็นคุณธรรมที่เสริมสร้างทางด าเนินชีวิตให้ก้าวหน้าและ
สูงส่ง  มี ๒ อย่าง  คือ 
               - สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือ ไม่พลั้งเผลอ 
จนไม่รู้สึกตัว  
               - สัมปชัญญะ ความรู้ตัว คือควบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ าเสมอด้วย
ระมัดระวังตลอดเวลา 
    (๓) กุศลมูล คือ พ้ืนฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี มี ๓ อย่าง คือ 
   - อโลภะ ความไม่อยากได้ เช่น ไม่อยากได้ของเขาคิดแต่เสียสละเกื้อกูลผู้อ่ืน ส านึกใน
สิทธิมนุษยชน ไม่เห็นแก่ได้ กลับมีน้ าใจเสียสละโอบอ้อมอารี 
   - อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้ายไม่มีความขัดเคือง มีเมตตาประจ าใจ ข่มอารมณ์ ไม่
วู่วาม รู้จักให้อภัยไม่ถือโทษและมีน้ าใจ เมตตาปรานี 
   - อโมหะ ความไม่หลง ความรู้แจ้ง ความเข้าใจตามความเป็นจริง มีปัญญารอบคอบ 
เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ 
    (๔) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส หรือจะเรียกว่าเป็นธรรมส าหรับการครอง
เรือนของคฤหัสถ์ ก็ได้ มี ๔ อย่าง  ดังนี้คือ  
     - สัจจะ ความจริงใจ ได้แก่ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
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    - ทมะ การฝึกฝนข่มจิต ได้แก่ การยับยั้งชั่ง 
     - ขันติ ความอดทน ได้แก่ ความอดทนต่อความล าบากตรากตร าความเจ็บใจ  
  - จาคะ ความเสียสละได้แก่ ความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลกัน  
 

  ๒) พุทธธรรมส าหรับการครองคน 
 วิธีการบริหารจัดการส าหรับการครองคน คือ ต้องรู้จักการจัดการงานโดยใช้ทรัพยากร
และบริหารคนอย่างคุ้มค่า โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน จึงจะท าให้งานมีความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
    (๑) พรหมวิหารธรรม คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ มี ๔ อย่าง คือ 
   - เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข เมตตา ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต
   - กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ความสงสาร คือคิดจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน
   - มุทิตา คือความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี  
  - อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ  
   (๒) อคติธรรม ได้ชื่อว่า เป็นอุปสรรคของความยุติธรรม มี ๔ ประการ คือ 
   - ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะรักใคร่กันหรือชอบพอกัน    
   - โทสาคติ คือ ความล าเอียง เพราะโกรธหรือไม่ชอบกัน 
   - โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง คือโง่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
   - ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความกลัวในการให้คุณให้โทษ  
    (๓) สังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ มี ๔ ประการ ได้แก่  
  - ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
   - ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวานนักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคน
   - อัตถจริยา หมายถึงการท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (สงเคราะห์ประชาชน)  
   - สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตัวพอดี)  
   (๔)  สัปปุริสธรรม คือ ธรรมอันเป็นสมบัติของคนดีผู้มีสกุล มี ๗ อย่าง ดังนี้ 
   - ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้ชัดถึงเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อน 
   - อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้ซึ้งถึงความเจริญสุขและทุกข์  
   - อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราว่าโดยชาติตระกูล 
   - มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้ประมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิต 
   - กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควร 
   - ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ
   - ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้เป็นคนดีควรคบ  
 

  ๓) พุทธธรรมส าหรับการครองงาน 
   การน าพุทธธรรมส าหรับการครองงานนั้น จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงาน  นัก
บริหารต้องรู้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพ่ือจะได้ใช้งานให้เหมาะกับงานและต้องรอบรู้เกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร อ านวยการและติดตามประเมินผล 
ความรู้เรื่องงานมี ๒ ลักษณะ คือ รู้เท่าและรู้ทัน พุทธธรรมส าหรับการครองงาน ดังนี้ 
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    (๑) สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ประกอบด้วยมนุษยธรรม มี ๓ อย่าง ดังนี้ 
  - กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย 
  - วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา 
  - มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ  
    (๒) อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ อย่าง คือ 

   - ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ 
เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม  

- วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็น 
ระยะยาวจนประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

- จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น  
วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที ่
   - วิมังสา คือ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้ง
ยิ่งๆขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่ 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจัยจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี อภิปรายผล ดังนี้ 
 

 ๕.๒.๑ ด้านความโปร่งใส 
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความโปร่งใส มีการประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี มีความยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์
หรือสื่ออ่ืนๆ มีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับ รุ่งนภา ตาอินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ๗ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับการบริหารองค์กรคือ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านกลยุทธ์  ปัจจัยด้านระบบและวิธีการบริหารงาน ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านทักษะการบริหารและปัจจัยด้านค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จขององค์กร ปัจจัยทั้ง ๗ ประการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จที่องค์กร
และสอดคล้องกับ สุภัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านฉาง” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร
ต าบลบ้านฉาง พนักงานเทศบาล และผู้น าชุมชน จ านวน ๖ คน ผลการศึกษาพบว่าในการบริหาร
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จัดการของเทศบาลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล ได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติใน
ด้านต่าง ๆ แต่ยังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบ โดยพนักงาน
ส่วนหนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลต าบลบ้านฉาง พบว่าเทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอ
ภาคและการกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่างๆส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมาพบว่า
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ชุมชน แต่จะเข้ามาเพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง และสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ นิกรพิทยาได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มประชากรที่พักอาศัยอยู่ใจเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขาม
เรียง อ าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัจจุบันของ
การมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม ตลอดจนเพ่ือวิเคราะห์
และหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์และหา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
 ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมคือ การมี
ความรู้ความเข้าใจและการให้ความส าคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนความคิดสร้างสรรค์ ความมี
คุณธรรมและบทบาทของผู้น าชุมชนหรือ องค์การบริหารส่วน ต าบลขามเรียง ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงอ้านความพร้อมของประชาชน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ส่วนระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กั บ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ขณะที่ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นถิ่น ส่วนอายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
เปิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน/จัดท าแผนงาน ร่วม
ด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานได้ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
ตามภารกิจหลักของ อบต. และมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิด เห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.ได้ 



                

 

 

  ๑๐๙      
 

 ความหลากหลายของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับของการมีส่วนร่วม คือ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน คือการให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับที่
สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ แล้ว อบต.จะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบที่ส าคัญ
คือการลงประชามติกล่าวอีกนัยหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดหาข้อมูลเพ่ือ
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมกับน าเสนอทางเลือกเพ่ือให้ประชาชนตัดสินใจเลือกด้วยวิธีการลง
ประชามต ิ
 ๒. การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความช่วยเหลือ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการร่วมจัดท า
แผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างฝ่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้น าชุมชน 
 ๓. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้าไปมีบทบาท เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่าง
รัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อน
ออกมาในทางเลือกต่างๆในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการร่วมมือในกิจกรรมต่างๆไม่เป็น
การแบบการมีส่วนร่วมในระดับของความร่วมมือ 
 นอกจากนั้นการจัดการเรื่องร้องเรียนยังเป็นกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ สอบและสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับการด า เนินงานใน
กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน
พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึงความโปร่ งใสของหน่วยงานได้ 
มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนมีการก า หนด
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ
อ่ืนๆ หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 ในการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง มีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น  มีแผนผังกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการบันทึกข้อร้องเรียน ประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไข
ข้อร้องเรียนโดยการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ติดตามการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาในด้านการจัดการกับข้อร้องเรียนได้ 
 

 ๕.๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านความพร้อมรับผิดโดยภาพรวม มีการด าเนินการหรือการให้บริการ



                

 

 

  ๑๑๐      
 

ตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน มีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
หน่วยงานยึดหลักความรับผิดชอบ  ความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ และ
ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับ
นโยบายนั้น จะต้องมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิด
เมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก ได้วิจัยเรื่อง การบริหาร
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริการสถานศึกษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

หลักนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียน เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

หลักคุณธรรม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนโดยใช้หลักธรรมใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

หลักความโปร่งใส  พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบริหารงานวิชาการด้วยความโปร่งใสจริงใจมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

หลักความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
บุคลากรมีความนับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานกิจการนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

หลักการมีสวนร่วม พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่าการบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารงานอาคารสถานที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

หลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีทรรศนะว่า ในด้านการบริหารงานธุรการการเงิน 
งบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ บุคลากร บริหารงานได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
  จะเห็นได้ว่าความพร้อมรับผิดในการบริหารงานจึงมีการเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติใน
การบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความ
รับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย 
ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการ
บริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 



                

 

 

  ๑๑๑      
 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ส านัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง 
ก็มีการประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน มีการให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ถือปฏิบัติ
และด าเนินการ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่องค์กรบริหารส่วนต าบลทุกแห่งต้องกระท าอยู่แล้ว 
 

 ๕.๒.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หน่วยงานมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ลงโทษผู้กระท าการทุจริต (การพิจารณาและการก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ) การตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเร่งด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและ
แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว หน่วยงานมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of interest) แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะสะท้อนจากการ
รับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลการชี้มูลความผิดจากส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อถือ ยังเป็นการสะท้อนพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วย 
 ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกาศ
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท า
การ) หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อโครงการ (๒) งบประมาณ (๓) ผู้ซื้อซอง 
(๔) ผู้ยื่นซอง (๕) ผู้ได้รับคัดเลือก มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วน



                

 

 

  ๑๑๒      
 

ต าบลเหล่าแดงมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนรับทราบ ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 
 (๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสิน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ 
 (๓) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 (๔) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
 (๕) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การรับสินบนเป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับหรือเรียก
รับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การ
รับสินบนเหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็นหรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆหรืออาจเกิดจากการเคยจ่าย
สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริง 
  การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของการอ านวยความ
สะดวก ความบันเทิงหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ
ตอบแทนในอนาคต 
 การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์เป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรม 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งอ่ืนๆ 
หรืออาจเกิดจากการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
โดยตรง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆของ
หน่วยงาน 
การเคยได้ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง 
  ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน
ของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้องหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์
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หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ 
ของหน่วยงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบแสดงว่าการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ได้แก่ สังคมขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก  การขาดผู้น าที่ เป็น
แบบอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชามีการคอรัปชั่นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่าง  รายได้หรือ
นักการเมือง มีระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการ กระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่
ระบบให้ความส าคัญด้านความรู้มากกว่าคุณธรรมการจากัดลักษณะจ าเพาะหรือล็อกสเปค จึงท าให้เกิด
การให้สินบนการจัดซื้อจัดจ้างและการมีจริยธรรมการบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  การจัดซื้อจัดจ้าง
ของทางราชการมีช่องโหว่ เช่น มีเงินเดือนของข้าราชการไม่เพียงพอต่อการครองชีพ การทุจริต
คอรัปชั่นในภาครัฐเป็นแบบกินตามน้ า  การนับถือความร่ารวย  การใช้อ านาจโดยมิชอบของ
ผลประโยชน์ร่วมกันในกิจการบางประเภท หรือการฮ้ัวประมูลโครงการเพ่ือผูกขาดกิจการบางประเภท
ที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงขั้นตอนการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐมีความซ้ าซ้อนจึงทาให้
ประชาชนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการคอรัปชั่นเพราะต้องการความสะดวกสบายนอกจากนี้ กฎหมายหรือ
ระเบียบการปฏิบัติงานยังมีช่องว่างเปิดโอกาสให้บุคลากรทุจริตในหน้าที่  กฎหมายการลงโทษ
ข้าราชการที่คอรัปชั่นไม่เด็ดขาดจริงจัง 
  ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐที่ส าคัญคือ กระบวนการ
ยุติธรรมขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การ
ด าเนินการของภาครัฐขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน  ระบบการ
บริหารงานภาครัฐเปิดโอกาสให้เกิดการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนผู้ที่กระท าผิดมี
แนวคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความผิดเนื่องจากสามารถพ่ึงพากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีอ านาจทาง
การเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อม่ันในระบบยุติธรรม ลักษณะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรคพวก
ผู้สนับสนุน ผู้มีอ านาจในเขตพ้ืนที่ ใช้อ านาจ ต าแหน่งเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท/สถานประกอบการของ
ตนเองและพรรคพวก รวมถึงการมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการที่ได้รับการประมูล 
สัมปทาน ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ สร้างระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลงานฯลฯ 
การสมยอม เป็นต้น 
 ๕.๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร มีความเหมาะสมของการลงโทษต่อการ
กระท าทุจริต คอร์รัปชั่นและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้การกระท าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝังสั่งสอนหรือถ่ายทอดแก่กัน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม 
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(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นริสา จิตรส านึก ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ :ความคาดหวังกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องพิจารณาคุณลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะ ถึงแม้ว่าใน
ภาพรวมความคาดหวังอยู่ในระดับมากก็ตาม และค่าตอบแทนและสวัสดิการต้องไม่น้อยกว่าเดิม 
รวมทั้งการให้มีการส าเร็จในการท างาน มีระบบบริหารที่มีสายบังคับบัญชาสั้นลง มีระบบการประเมินที่
เป็นธรรมจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น ส่วนด้านการปรับตัวนั้น
บุคลากรพร้อมทั้งกระตือรือร้นมากขึ้น ท างานเร็วขึ้น แม้จะมีบทบาทการท างานมากขึ้นก็ตาม 
นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังในบุคลากรมีเงินเดื อน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างมาก
ในการพิจารณาตัดสินอย่างยุติธรรมว่า ใครเป็นผู้มีความเหมาะสมมากกว่า นอกเหนือจากดูผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ ชโลบล อังสโวทัยและคณะ ได้ศึกษา คุณธรรมจริยธรรม 
หัวใจส าคัญของเจ้าหน้าที่รัฐว่าประเทศไทยก าลังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตใน
สังคมจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้อง สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐ ผู้ซ่ึงมีบทบาท
ส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ของรัฐควรมี
เครื่องมือในการ สร้างจิตส านึกท่ีจะน าไปสู่คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหัวใจส าคัญ ๔ ประการคือ ๑) การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก ๒) หิริและโอตัปปะมาตรการที่ช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๓)
หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔)แนวคิด แนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม    
 โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องส าคัญพร้อมทั้ง
ได้มี บทก าหนดโทษว่าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน าหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้
อย่างเป็น รูปธรรมและจริงจังแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 
  นอกจากนั้นแล้ว หน่วยงานควรมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น
ตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้องกัน
การทุจริต โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งนอกจาก
จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตาม
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน ามาปรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณถัดไป แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานถูกน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานสามารถยับยั้ง การทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบ
ถ่วงดุลภายในหน่วยงาน การตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตโดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด า เนินการอย่างเป็นอิสระและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในอบต. นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามท่ี
จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
  คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม และยึดความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สร้าง
จิตส านึกและเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องปลูกฝังค่านิยม
ที่เพียงพอ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

 ๕.๒.๕ ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวัฒนธรรมในการท างาน มีระบบและขั้นตอนในการเก็บรักษา
เอกสารและบันทึกต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการ
การเงินและหัวหน้างานมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงานหรือมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของท่าน มีระบบการควบคุมภายในด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร 
องค์กรมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในการจัดท ารายงานทางการเงินและ
กระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น  
 วัฒนธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องถึงปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน ทั้งการบริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรม
ของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดา
เนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง มีการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ใน การด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบอย่างชัดเจน และมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ



                

 

 

  ๑๑๖      
 

หน้าที่ตามภารกิจหลัก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่า
เทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการคัดเลือก 
บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน
หน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แอบแฝงหน่วยงานต้อง
มีระบบการธ ารงรักษาคนดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานอย่างจงรักภักดี นอกจากนั้นควรมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ อารยา เดชภิมล ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

๒. คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล เห็นว่ามีปัญหาในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารทั่วไปและงบประมาณไม่แตกต่างกัน    
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบลที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานต่างกัน เห็นว่ามีปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .๐๕ โดยสรุป ปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอ วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง แต่ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก จึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น 
  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :
ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  และ
แนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือ
น ามาพัฒนาและสร้างรูปแบบการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ผู้วิจัยน ามาเพ่ือเสนอแนะในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ
เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ดังนี้  
  ๑. สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้
คนในสังคมตั้งแต่วัยเด็ก  
  ๒. ผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
 ๓. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อทางสังคม ให้เคารพยกย่องคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ๔. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 



                

 

 

  ๑๑๗      
 

   ๕. สร้างกระบวนการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  
  ๖. จัดตั้งองค์กรเฝ้าระวัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สื่อมวลชน เป็น
กระบอกเสียงให้สังคม มีอิสระในการตรวจสอบ  
    ๗. มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีกลไกการติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ  
  ๘. ก าหนดมาตรการทางสังคม ต่อต้านผู้กระทาการทุจริตคอรัปชั่น  
  ๙. การบังคับใช้กฎหมายต้องเคร่งครัดและเป็นธรรม 
  นอกจากนั้นจาก ผู้ที่ท าการทุจริต คอรัปชั่น เพราะขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
เป็น สิ่งที่ส าคัญและเป็นฐานของการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ที่ดีที่สุด ผู้ที่ทุจริตคอรัปชั่นมีสาเหตุ
จากทั้งเหตุภายใน คือ ตัวผู้กระท าเองและเหตุภายนอก คือ สภาพแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาต้องคอยก ากับตรวจสอบและต้องเป็น
ต้นแบบที่ด ียกย่องคนท่ีท าความด ีและ ลงโทษคนที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง ปลูกจิตส านึก รณรงค์
ค่านิยมที่ว่าการคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่รับได้ให้หมดไป จากสังคม ใช้กฎระเบียบให้เข้มงวดมากขึ้น มีการ
ลงโทษที่เด็ดขาด หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีความชัดเจนไม่ล าเอียง มีการอบรมเรื่องศีลธรรม 
จริยธรรมตั้งแต่เด็ก และต่อเนื่องจนถึงโตเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อตัวบุคคลนั้นๆ ควรสร้างระบบที่ดี 
ปฏิรูประบบราชการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เข้มแข็งท างานด้วยความ เที่ยงตรง บุคคลที่จะเข้าไปท างานในต าแหน่งสูงต้องผ่าน 
การคัดกรองด้านคุณธรรม โดยการอบรมด้านจริยธรรม ก่อนเข้าต าแหน่ง คนในสังคมควรยกย่องคนดี 
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐควรเน้นเรื่องความโปร่งใสในการท างาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ผู้ใหญ่ ควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะเด็กและเยาวชนให้เห็น ผลเสียของการ
ทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ    
 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) ระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้แบบผสมผสาน  
คือเน้นทั้งการบริหาร การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการรายงาน
ที่ถูกต้อง แล้วจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอว่ามีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดหรือไม่อย่างไร 
  ๒) ควรด าเนินมาตรการลงโทษทั้งทางวินัย ทางปกครอง ทางเพ่ง ทางอาญาและทาง
ภาษีอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว กับผู้ทุจริตหรือมีส่วนปกป้องผู้ทุจริต รวมทั้งจะผลักดันให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบ  เพ่ือให้สามารถลงโทษผู้ทุจริตอย่าง



                

 

 

  ๑๑๘      
 

เด็ดขาดและสามารถชดเชยความเสียหายแก่ภาครัฐหรือประชาชนที่ต้องได้รับความเสียหายจากการ
กระท าทุจริตที่เกิดข้ึน  
  ๓) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการรณรงค์อย่างจริงจังและปลูกฝัง
จิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต  และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาคราชการและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริต 
  ๔) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรภาคประชาชน
และให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ 
  ๖) ปฏิรูปกระบวนการจัดและการใช้งบประมาณแผ่นดิน และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยรับเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการอนุมัติงบประมาณ  โดยสนับสนุนให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้นในการตรวจสอบและวิเคราะห์การเสนอขอ
งบประมาณและการใช้งบประมาณ 
  ๗)  รัฐบาลต้องก าหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่ประชาชน โดยเริ่มปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากสถาบันครอบครัว ทั้งนี ้คุณธรรมจริยธรรมในตัว
ผู้ใหญ่เกิดจากการปลูกฝังค่านิยม และความเชื่อที่ดีงามมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้ประสบผลส าเร็จสูงสุดนั้น ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงมีอิทธิพลมากกว่าการสั่งสอนแต่เพียงอย่างเดียว  
เพราะเด็กเล็กมักจะยึดพ่อแม่เป็นตัวแบบทางความคิดและพฤติกรรมที่พบเห็นจากพ่อแม่มาเป็น
แบบอย่างของตนเอง 
  ๘) รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวในมิติต่างๆ 
เช่น การเตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ท่ีดีแก่คู่สมรสใหม่ การส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความ
รัก โดยให้การสนับสนุนการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์ เป็นต้น 
  ๙) รัฐบาลต้องก าหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกระดับชั้น ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  เพ่ือร่วมกัน
สรรค์สร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในอนาคต ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม ที่ส าคัญ ผู้ใหญ่ในสังคม ซึ่งก็คือ พ่อแม ่ผู้ปกครอง คร ูผู้บริหาร นักการเมือง ผู้น า
สังคม ผู้น าประเทศ ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวแบบที่ดี การมีตัวแบบที่ดีถือเป็นวิธีการสอนและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุดแก่แก่เด็กและเยาวชน 
  ๑๐) กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบต้องมีขั้นตอนการกลั่นกรอง โดยน าเกณฑ์
คุณธรรมจริยธรรมมาพิจารณา ควบคู่กับความรู้ ความสามารถ ในการพิจารณาบุคคลเข้าทางานนั้น
ต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์มาพิจารณา  



                

 

 

  ๑๑๙      
 

   ๑๑) หน่วยงานต่างๆ ต้องมีกระบวนการหล่อหลอมความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้สึกของ
ความมีคุณธรรม (Sense of morality) ความกล้าหาญทางคุณธรรม ความรับผิดชอบและความมี
ระเบียบวินัย มีการกาหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึ งคุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการและบทลงโทษผู้กระท าผิดอย่างชัดเจน  
   ๑๒) รัฐบาลควรจัดตั้งองค์กรอิสระทาหน้าที่กากับดูแล ตรวจสอบระบบการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเหมาะสม จริงจัง และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยองค์กรอิสระต้องไม่
ท างานซ้ าซ้อนหรือก้าวก่ายการท างานระหว่างองค์กรกันเอง เพราะจะท าให้เกิดความล่าช้าและไม่
โปร่งใส 
  ๑๓) หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความคล่องตัว 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการลดขั้นตอนการท างานและกระบวนการให้บริการ มีระบบการ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีความโปร่งใสในการตรวจสอบพร้อมกับ
ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างจริงจัง  จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
   ๑๔) รัฐบาลต้องส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการเผยแพร่  สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและแบบอย่างให้แก่สังคมทุกระดับอย่างเสมอภาค  ส่งเสริมปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตส านึกทางสังคมให้กับข้าราชการและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอรัปชั่นทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ 
    
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

   ๑) ควรมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
ภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย”ไปสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้กับข้าราชการและ
บุคลากรในองค์กร เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  ๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ ภาษีอากรในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายหรือไม่อย่างไร 
  ๓) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเน้นที่ปัญหาการบริหารและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละแห่ง ว่ามี
วิธีการจัดการกับปัญหานั้นๆอย่างไร 



บรรณานุกรม 
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  ๑๒๑ 
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ปราการ บุตรโยจันโท. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย .  รายงานการวิจัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๘. 

พรเทพ จันทรนิภ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเพื่อการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-
มิถุนายน, ๒๕๕๘. 
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ไพฑูรย์ ดอกบัว. พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  ๑ - ๓ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, ๒๕๕๐.   

พระกัญจน์ภาส  สนฺติกโร. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
คา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระคณพศ  กิตฺติสาโร. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมมาภิบาล : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี . รายงานการ
วิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

พระจริญ  จิรสุโภ. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวยจังหวัดนนทบุรี. 
รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระจักรพงษ์  กิตฺติภทฺโท. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษาในพื้นที่เขตอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ . รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมหาพุทธิวงศ์ นฏฺปญฺญู. การบริหารงานของวัดตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีวัดชลประ 
ทานรังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธ์. ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี . รายงานการ
วิจัย : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 

ภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 

มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต ๓. รายงานการวิจัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๗. 

มานิตย์ คณะวาปี. ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓. วารสารวิชาการ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖. 

มัทนา เหลืองนาคทองดี. ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ
ไทย. รายงานการวิจัย : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๕๕. 

ยุติธรรม ซิงค์. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี . รายงาน
การวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗. 

รับขวัญ ภาคภูมิ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๗. 
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รุ่งนภา ตาอินทร์. ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗. 

ศักดิ์ศรี สนจิตร์. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๗. 

เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา,“การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๗.  

สุวรรณ ทองค า. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๖. 

สมปอง ขันน้อย. ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัด
สุรินทร์. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๙. 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 

เสรี พุทธปวน. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานประถมศึกษา 
อ าเภอเมืองล าพูน. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 

สุเทพ คุณกิติ. หลักธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . 
รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, ๒๕๕๘. 

สุพจน์  เจริญข า. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุภัทรมาศ  จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง. รายงานการวิจัย :มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 

อารยา เดชภิมล. ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี . รายงานการวิจัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๖. 

อมรเทพ หวังแก้ว. ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินจริยธรรมของอริสโตเติลกับพระพหรมคุณาภรณ์ . 
รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

อรทัย แสงทอง. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา
สถานศึกษาในเขตตลิ่งชัน. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 
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 ๑.๓ สัมภาษณ์ 
 

นายศุภโชค รัตโน. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

จ่าเอกเผด็จ คะตะวงษ์.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายทองใส แสงอุทัย.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายบุญหลาย เกษแก้ว. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางกิติกุล แสนทวีสุข. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางส าเนา รัตโน. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายทรงศักดิ์ แก้วดา. ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

นางสาวนิภาพร สายแก้ว. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนต าบล
เหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางบุญมี เดชะค าภู. ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.  

นายสมใจ สีสวัสดิ์. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางมณีวรรณ แก่นแก้ว. เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายประสิทธิ์ ก าลังงาม. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง  จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางส าราญ ปุ๊ยวงค์. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายสมศักดิ์ พุฒธา. สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นางสาวชุติมา สีสวัสดิ์ . นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

นายเชษฐ์ คงอ่อน. รองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
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บทความ 
 
จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
Ethics in Development: Indicators and Processes for Cultivating the 
Transparency of Local Government Organization in Ubonratchathani 

Province. 
                     

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษา จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 
Method Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ รูปแบบคือ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๒๐ คน โดยหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือตามวิธีการของครอนบาค ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบแนวสัมภาษณ์ 
ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้บริหารองค์การ ข้าราชการ
และพนักงานราชการลูกจ้างและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการให้ข้อมูล 
จ านวน ๑๗ คน  
 ผลการวิจัยพบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา:ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๕) ด้านความ
โปร่งใสอยู่ในระดับมาก (X =๓.๙๙) ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๒) ด้านต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับมาก (X =๓.๗๐) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมอยู่ในระดับมาก         (X
= ๓.๕๓) และด้านคุณธรรมในการท างานอยู่ในระดับมาก (X = ๓.๘๕) 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า จริยศาสตร์การพัฒนา:ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี คือ  
  ๑. สภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ผู้ที่ท าการทุจริตคอรัปชั่น เพราะขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญและเป็นฐานของการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่ดีที่สุด ผู้ที่ทุจริตคอรัปชั่นมีสาเหตุจากทั้งเหตุ
ภายใน คือ ตัวผู้กระท าเองและเหตุภายนอก คือ สภาพแวดล้อม ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาต้องคอยก ากับตรวจสอบและต้องเป็นต้นแบบที่ดี 
ยกย่องคนที่ท าความดี และลงโทษคนที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง ปลูกจิตส านึก รณรงค์ค่านิยมที่ว่า
การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่รับได้ให้หมดไปจากสังคม ใช้กฎระเบียบให้เข้มงวดมากข้ึน 
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   ๒. กระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ 
ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และด้านวัฒนธรรมในการท างาน มีกระบวนการที่ชัดเจนในด้านทฤษฎี ส่วนการ
การด าเนินการตามกระบวนการยังไม่ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีกรอบในการปฏิรูประบบราชการให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มแข็งท างาน
ด้วยความเที่ยงตรง  
  ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี มีการน าหลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน หลักพุทธธรรมส าหรับการครองคน 
หลักพุทธธรรมส าหรับการครองงาน บุคคลที่จะเข้าไปท างานในต าแหน่งสูงต้องผ่านการคัดกรองด้าน
คุณธรรม โดยการอบรมด้านจริยธรรมก่อนเข้ารับต าแหน่ง การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่
เน้นเรื่องความโปร่งใสในการท างานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผู้ใหญ่ควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
ชี้แนะเด็กและเยาวชนให้เห็นผลเสียของการทุจริตคอรัปชั่น คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักส าคัญของ
นักบริหาร ที่จะท าให้การบริหารประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้น าเป็นหลักที่ จะสามารถ
น าเอาหลักธรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการบริหารได้ 
   
      ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the development ethics indicators and the 
process of enhancing transparency in local administration organizations of Ubonratchathani 
province. Mixed method was used in this research by quantitatively and qualitatively gathering 
information. For the quantitative method, questionnaires were distributed among sampling groups 
of 620 persons and coefficient reliability of the tool was gained through Cronbach's alpha method. 
Information was analyzed by computer statistical package to get the average, percentage and 
standard deviation. For the qualitative method, in-depth interview with open-ended questions was 
used among the executives of local administration organizations, government officials, government 
employees and the people getting the service. The total seventeen persons interviewed voluntarily 
provided the information.  
 Findings of this research are as the followings: all aspects of the development ethics 
indicators and the process of enhancing transparency in local administration organizations of 
Ubonratchathani province are at high level (X =3.74) and every aspect is at high level including 
transparency (X =3.99), accountability (X  =3.72), countering corruption (X =3.70), merit culture (
X =3.53) and work ethics (X =3.85). 
  It was found from the interviews on the development ethics indicators and the process 
of enhancing transparency in local administration organizations of Ubonratchathani province as the 
followings: 
   1. For the transparency condition in local administration organizations of 
Ubonratchathani province, it was found that the persons committed corruption because they lack 
morality and honesty which is the essence and fundament of corruption prevention. Causes of 
corruption are both from within factor i.e. the person who committed and from without i.e. the 
environment. The person who has major roles in countering corruption is the supervisor who 
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monitors, inspects and behaves as a good model. He should intentionally reward the ethical person 
and punish the one with misbehavior. Consciousness and campaign on diminishing acceptable 
corruption in society should be promoted. Rules and regulations should also be strictly enforced.      
 2. For the transparency enhancement process in local administration organizations by 
ethical mechanisms in 5 aspects including transparency, accountability, countering corruption, merit 
organizational culture and work ethics, the process is theoretically clear. However, the process is 
not continuously implemented even though there has been bureaucratic reformation framework 
for transparency and accountability and the vigorous and accurate National Counter Corruption 
Commission.  
 3. For the integration of Buddha Dhamma principles in enhancing transparency of local 
administration organizations of Ubonratchathani province, the principles have been applied 
including self-managing, people-managing and task-managing. The person who is appointed to be 
an executive must be screened in ethical aspect. Ethical pre-service training is provided before 
entering the position. Focusing transparency and participatory verification in public administration, 
adults should behave as a good model for youth to be aware of the damage of corruption.  Ethics 
and morality are the main principles of the executives. The success of administration depends on 
the capability of the leaders to apply the Buddha Dhamma principles in accordance with the goal 
of their administration.     

 
ความน า 

 

จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมาก
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาจริยศาสตร์ พฤติกรรมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ในบางอย่างท าให้เกิดผลกระทบในทางลบกับประชาชนและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นนับวันจะทวี
ความรุนแรงต่อเนื่องมากขึ้น ท าให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมแสวงหาช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบ
สังคมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศก าลังประสบปัญหาอย่าง
มากมาย 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ ๑ ซึ่ งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่ เ อ้ือต่อการหล่อหลอมให้ข้าราชการมีมโนสุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ มิใช่เป็น

                                                 
  ๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : (รายงานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๗). หน้า ๒๐.  
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เรื่องที่เพ่ิงจะมีการกล่าวถึง แต่เป็นประเด็นส าคัญที่ปรากฏอยู่ใน วาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ตราบจนปัจจุบันนี้  

การมีจริยศาสตร์ ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรเป็นเครื่องมือมาวัด
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือระดับส านัก/กอง 
จนกระทั่งเป็นภาพรวมระดับกรม จึงต้องร่วมมือกันเป็นเครือข่ายร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น
ในภาคราชการและผู้ที่ได้ประโยชน์จากการท างานอยู่ในองค์กรที่มีความโปร่งใส การส่งเสริมจริยธรรม
เพ่ือราชการให้ใสสะอาดเห็นควรให้มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสขึ้นในส่วนราชการโดยเริ่มต้นจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือช่วยกันสร้างราชการไทยให้มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
ผลการวิจัยจะสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในที่อ่ืนๆได้ทั่วทั้งประเทศโดยหลักจริย
ศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงผลประเทศของประเทศชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือศึกษาสภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริย
ศาสตร์ 
  ๓. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในด้านขอบเขตด้านเนื้อหาของตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) ความโปร่งใส (๒) ความพร้อมรับ
ผิด (๓) การทุจริตคอร์รัปชั่น (๔) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ(๕) วัฒนธรรมในการท างาน 

๒. ประชากร/กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ
ประจ าและพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป 
 ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเลือกตัวอย่างแบบ 
Typical Case and Extreme Case คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการประจ าและ
พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ในเชิงปริมาณ คือ ศึกษาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน ๒๑๙ แห่ง และในเชิงคุณภาพ คือ ผู้วิจัยได้เลือกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายในการศึกษาจริยศาสตร์การพัฒนากระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

๑๓๐ 

 
 
รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 
Methodology Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ รูปแบบคือ  
  ๑. รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในประเด็นที่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ  
 ๒. รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบแนวสัมภาษณ์ ค าถามปลายเปิด (Open-ended 
questions) ที่ไม่ชี้น าผู้วิจัยจะใช้ทั้งเทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและสมุดโน้ตประกอบการเก็บข้อมูล 
โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมและด้านคุณธรรมในการท างาน 
 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 ๑. จริยศาสตร์และการพัฒนา หมายถึง การแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหา
เกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควรและพิจารณาปัญหา
เรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม ตลอดถึงความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 
 ๒. ความโปร่งใส หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมจะป้องกัน และรู้ถึงปัญหาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นที่ต้องวางกฎระเบียบเพื่อให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ต้องเปิดเผย
ล่วงหน้าถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจและมาตรการที่จะวัดผลอันเกิดจาก
การตัดสินใจ 

๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ผลการศึกษา 
 

   ๑. ด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจ านวน ๕๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖ มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ 
ปี จ านวน ๓๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ มีระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน ๓๓๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๔ มีต าแหน่งในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๔ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๖-๑๐ ปี จ านวน ๒๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙ 
 ๒. ผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = ๓.๗๕) เรียงเป็นรายด้านล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านที่ ๑ ด้านความโปร่งใส (X = 



 

 

๑๓๑ 

๓.๙๙) ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมในการท างาน ( X = ๓.๘๕) ด้านที่ ๒ ด้านความรับผิดชอบ ( X = 
๓.๗๒) และด้านที่ ๓ ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (X = ๓.๗๐) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม (X = ๓.๕๓) 
 ๓. ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 
  ๑) ด้านความโปร่งใส 
 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการ
ทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าแดงมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ให้สาธารณชนรับทราบ๒  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงมีหน่วยประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหน้าที่ของของ อบต.ทางช่องทางต่างๆ มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ มีเจ้าหน้าที่ เฉพาะของหน่วยงาน 
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ๓ ความ
หลากหลายของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละระดับของการมี
ส่วนร่วม คือ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน คือการให้บทบาทแก่ประชาชนในระดับ
ที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแล้ว อบต.จะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบที่
ส าคัญคือการลงประชามติกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
 ๒. การมีส่วนร่วมในระดับการสร้างความช่วยเหลือ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการร่วมจัดท า
แผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างฝ่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจและผู้น าชุมชน 

                                                 
  ๒ นายศุภโชค รัตโน. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี , 
สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๓ จ่าเอกเผด็จ คะตะวงษ์. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

๑๓๒ 

 ๓. การมีส่วนร่วมในระดับการเข้าไปมีบทบาท เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง๔  
 การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ สอบและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับการด า เนินงานในกระบวนการต่างๆ ของ
หน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้  
  

 ๒) ด้านความพร้อมรับผิด  
  ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน มีความพร้อมที่จะบริการหรือส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ ตามที่
ก าหนดไว้ในพันธกิจ ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลา
ปฏิบัติงาน และระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
แดง เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด พร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงาน
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและประชาชนในพ้ืนที่ว่าการ
ขับเคลื่อนขององค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล๕ 
 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่า จะมุ่งมั่นในการบริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ   
 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าแดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน มีการให้ค ามั่นที่จะ
น าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ

                                                 
  ๔ นายทองใส แสงอุทัย. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๕ นางกิติกุล แสนทวีสุข. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

๑๓๓ 

บริหารส่วนต าบลเหล่าแดงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และ
ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ถือปฏิบัติและด าเนินการ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่องค์กร
บริหารส่วนต าบลทุกแห่งต้องกระท าอยู่แล้ว๖ 
 

 ๓) ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 การทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมีความหมายหลายมิติ  และ
มองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิ
ชอบเป็นเรื่องของการรับเงินสิ่งของที่มีค่าเพ่ือกระท าการหรือละเว้นกระท าการบางอย่าง นอกจากนี้ยัง
มีความหมายไปถึงการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือเหตุผลมิบังควรด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่ นยังรวมถึง
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ปกติเช่นการใช้อิทธิพลส่วนตัวบางประการหากมองในมิติด้าน
กฎหมายการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจตรงกับค าว่าการทุจริตในวงราชการ ได้แก่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญาใช้ค าว่าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืนหากมองในมิติด้านศีลธรรม การคอร์รัปชั่น ได้แก่ การกระท า ซึ่งละเมิดหลักแห่ง
ศีลธรรมเรื่องต่างๆ๗ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบแสดงว่าการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สังคมขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก การขาดผู้น า
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชามีการคอรัปชั่นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่าง รายได้หรือ
นักการเมือง มีระบบอุปถัมภ์และการเล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการ กระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่
ระบบให้ความส าคัญด้านความรู้มากกว่าคุณธรรมการจากัดลักษณะจ าเพาะหรือล็อกสเปค จึงท าให้
เกิดการให้สินบนการจัดซื้อจัดจ้างและการมีจริยธรรมการบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  การจัดซื้อจัด
จ้างของทางราชการมีช่องโหว่ เช่น มีเงินเดือนของข้าราชการไม่เพียงพอต่อการครองชีพ การทุจริต
คอรัปชั่นในภาครัฐเป็นแบบกินตามน้ า  การนับถือความร่ารวย  การใช้อ านาจโดยมิชอบของ
ผลประโยชน์ร่วมกันในกิจการบางประเภท หรือการฮั้วประมูลโครงการเพ่ือผูกขาดกิจการบางประเภท
ที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงขั้นตอนการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐมีความซ้ าซ้อนจึงทาให้
ประชาชนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการคอรัปชั่นเพราะต้องการความสะดวกสบาย๘  
  บทบาทของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ผู้บริหารควรมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและปลูกจิต

                                                 
  ๖ นายทรงศักดิ์ แก้วดา. ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอบุลราชธาน,ี 
สัมภาษณ์,  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๗ นางสาวนภิาพร สายแกว้. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบล
เหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
  ๘ นางบุญมี เดชะค าภู. ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



 

 

๑๓๔ 

สานึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ในท้องถิ่นมากที่สุดและส่งเสริมให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหรือราคาไม่สูงกว่าความ
เป็นจริง มีการก าหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน หากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องก าหนดมาตรการ
ในการปราบปรามโดยตรง โดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจและช่วยกัน
เผยแพร่ รู้เท่าทันนักการเมือง ให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 

 ๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอด
แก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต
และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความ
อายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
กระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
นอกจากนี้ การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้เช่นกัน   
 การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กระทาท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้ รวมถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของ 
อบต.เหล่าแดง มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตโดยกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลภายในอบต. นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น๙ คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม และยึด

                                                 
  ๙ นางมณีวรรณ แก่นแก้ว. เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์,  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



 

 

๑๓๕ 

ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  สร้างจิตส านึกและเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรในส่วนของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปลูกฝังค่านิยมที่เพียงพอ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
 

 ๕) ด้านคุณธรรมในการท างาน  
  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึง
การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงาน
จะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการบริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 เจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  ความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดย่อยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยการแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดา
เนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง มีการแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ใน การด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหลัก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  
  ๔. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น 
  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น คือหลัก
พุทธธรรมส าหรับการครองตน หลักพุทธธรรมส าหรับการครองคนและหลักพุทธธรรมส าหรับการครอง
งาน สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
  ๑) หลักพุทธธรรมส าหรับการครองตน 
  การน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน  
ย่อมเป็นการประสานแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม โดยเฉพาะอย่างการเลือกใช้พุทธธรรมที่เหมาะ
แก่การบริหารจัดการ คือ 



 

 

๑๓๖ 

   (๑) ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลกที่ได้ชื่อว่า คุ้มครองโลก เพราะว่าเป็นธรรม
สนับสนุนชาวโลกให้รู้จักยับยั้งจิตและละอายตนเองไม่กล้าท าทุจริต แบ่งเป็น ๒ อย่าง  คือ 
               - หิริ ความละอายแก่ใจ ต่อหน้าไม่ท าบาปลับหลังไม่กล้าประพฤติชั่ว ไม่พัวพันทุจริต
ไม่ยอมเก่ียวข้องคดีละเมิดกฎหมายและผิดศีลธรรมใจสูง ไม่น าพาสิ่งยั่วยวนใฝ่ต่ า 
                  - โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ใจเกลียดพฤติกรรมชั่ว กลัวเกรงโทษผิดและทุกข์ภัยไม่
เสี่ยงท าผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง 
   (๒) ธรรมมีอุปการะมาก  ที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่
เสริมสร้างทางด าเนินชีวิตให้ก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จเรียบร้อยรอบคอบ มี ๒ อย่าง  คือ 
               - สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือ ไม่พลั้งเผลอ  
               - สัมปชัญญะ ความรู้ตัว คือควบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ าเสมอ 
   (๓) กุศลมูล คือ พ้ืนฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี หรืออาจจะเรียกว่า เป็นรากเหง้าต้นตอ
ของสิ่งดี ควรปลูกสร้างให้เกิดข้ึนในจิตสันดาน มี ๓ อย่าง คือ 
   - อโลภะ ความไม่อยากได้ เช่น ไม่อยากได้ของเขาคิดแต่เสียสละเกื้อกูลผู้อ่ืน ส านึก
ในสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นแก่ได้ กลับมีน้ าใจเสียสละโอบอ้อมอารี 
   - อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้ายไม่มีความขัดเคือง มีเมตตาประจ าใจ ข่มอารมณ์ ไม่
วู่วาม รู้จักให้อภัยไม่ถือโทษและมีน้ าใจ เมตตาปรานี 
   - อโมหะ ความไม่หลง ความรู้แจ้ง ความเข้าใจตามความเป็นจริง  มีปัญญารอบคอบ 
เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ 
  (๔) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับฆราวาส หรือจะเรียกว่าเป็นธรรมส าหรับการครอง
เรือนของคฤหัสถ์ ก็ได้ มี ๔ อย่าง  ดังนี้คือ  
     - สัจจะ ความจริงใจ ได้แก่ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
    - ทมะ การฝึกฝนข่มจิต ได้แก่ การยับยั้งชั่งใจ ปรับอารมณ์โดยนึกเอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา การรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่อง 
     - ขันติ ความอดทน ได้แก่ ความอดทนต่อความล าบากตรากตร าความเจ็บใจ อดทน
สู้ในการประกอบสัมมาชีพ อดทนต่ออุปสรรคและอดกลั้นสิ่งสะเทือนใจ 
     - จาคะ ความเสียสละได้แก่ ความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลกัน 
ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวแบ่งปันสิ่งของของตนอดออมถนอมน้ าใจ 
  ๒) พุทธธรรมส าหรับการครองคน 
  ต้องรู้จักการจัดการงานโดยใช้ทรัพยากรและบริหารคนอย่างคุ้มค่า โดยเลือกบุคคลที่
เหมาะสมกับงาน จึงจะท าให้งานมีความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
             (๑) พรหมวิหารธรรม คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ มี ๔ อย่าง๑๐ คือ 
   - เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนา
ดี มีไมตรีจิต คิดจะช่วยให้ทุกคนในโลกนี้ประสบประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน    
   - กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ความสงสาร คือคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
พ้นจากความทุกขค์วามเดือดร้อน 

                                                 
              ๑๐ที.ม.(ไทย), ๑๐/๑๘๔/๑๗๙.  



 

 

๑๓๗ 

   - มุทิตา คือความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี กล่าวคือ ความพลอยยินดีด้วย ใน
เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี ข้อนี้เป็นหลักธรรมของผู้ที่มีลักษณะใจกว้างขวางยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน 
   - อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อผู้อ่ืนถึงความวิบัติ
อุเบกขา ได้แก่ การวางใจเป็นกลาง  
  (๒) อคติธรรม ได้ชื่อว่า เป็นอุปสรรคของความยุติธรรม เรียกว่า อคติ คือทางผิดหรือ
ความล าเอียงไม่มีความเที่ยงธรรมมี ๔ ประการ๑๑ คือ 
   - ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะรักใคร่กันหรือชอบพอกัน คือ ท าให้เสียความ
ยุติธรรม  
   - โทสาคติ คือ ความล าเอียง เพราะโกรธหรือไม่ชอบกัน ท าลายความยุติธรรมเพราะ
ลุอ านาจแก่ความเกลียดชังไม่ชอบใจ 
   - โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง คือโง่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้หรือสะเพร่า 
   - ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความกลัวในการให้คุณให้โทษ  

  (๓) สังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ ส าหรับผูกไมตรีเป็นจรรยาบรรณด้าน
มนุษยสัมพันธ์ สามารถครองใจคนได้ มี ๔ ประการ๑๒ ได้แก่  
   - ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ให้ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
   - ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวานนักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคน
ด้วยค าพูดอ่อนหวาน  ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ 
   - อัตถจริยา หมายถึงการท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (สงเคราะห์ประชาชน) ตรง
กับค าพังเพยที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวควายให้ลูกท่านเล่น 
   - สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตัวพอดี) เมื่อนักบริหารไม่ทอดทิ้ง
ผู้ร่วมงานทั้งหลาย 
  ๓) พุทธธรรมส าหรับการครองงาน 
   การน าพุทธธรรมส าหรับการครองงานนั้น จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงาน  นัก
บริหารต้องรู้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพ่ือจะได้ใช้งานให้เหมาะกับงานและต้องรอบรู้เกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร มี ๒ ลักษณะ คือ รู้เท่าและรู้ทัน 
 รู้เท่า คือ ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับงานว่ามีขั้นตอนอย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนๆ 
อย่างไร และยังหมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ในเมื่อเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา แล้ว
เตรียมการป้องกันไว้  
 รู้ทัน คือ หมายถึงความรู้เท่าทันสถานการณ์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี  ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแล้วรถเบรกแตก เมื่อเจอกับปัญหาเช่นนั้น เขาตัดสินใจ
ฉับพลันว่าจะท าอย่างไร นั้นเป็นความรู้ทันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
 

                                                 
 ๑๑อง.จตุกฺก.(ไทย), ๒๑/๑๗-๑๙/ ๒๐. 
 ๑๒อง.จตุกฺก.(ไทย), ๒๑/๓๒/ ๓๗,๓๘. 



 

 

๑๓๘ 

   (๑) สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ประกอบด้วยมนุษยธรรม ท าด้วยกาย วาจาและใจ
สุจริต คือ พฤติกรรมบริสุทธิ์ ประกอบแต่ประโยชน์สุข เป็นธรรมพึงกระท าโดยแท้ มี ๓ อย่าง๑๓ ดังนี้ 
  - กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย คือ เว้นจากการทรมานเบียดเบียนหรือ
ท าลาย ฆ่าสิ่งมีชีวิตให้ถึงตาย   
  - วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา คือ เว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวงท าให้คน
อ่ืนหลงเชื่อ เว้นจากการพูดส่อเสียด ยุยงฝ่ายนี้ให้เข้าใจผิดฝ่ายโน้น 
  - มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ คือ เว้นจากความคิดโลภ เห็นแก่ตัว ดิ้นรน
เพ่ือต้องครอบครองสิ่งของผู้อ่ืน เว้นจากการพยาบาทปองร้ายจองเวรผูกเวร 
   (๒) อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้
สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ อย่าง  คือ 

   - ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ 
เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
   - วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจน
ประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

  - จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ 
นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
   - วิมังสา คือ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้
ลึกซึ้งยิ่งๆข้ึนไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่ 
   

   ๔) หลักพุทธธรรมส าหรับส่งเสริมในการบริหาร 
  พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมส าหรับส่งเสริมในบริหารและการปกครอง เรียกว่า 
ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว วิธีป้องกันมิให้เกิดความเสื่อม
ขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งเรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๑๔ มีดังนี ้
   (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การประชุมเป็นการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
บ้านเมืองร่วมกัน 
  (๒) พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและท ากิจที่ควรท า  
   (๓) ไม่บัญญัติหรือเลิกล้มข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ความสงบของบ้านเมืองจะเกิดขึ้น
ได้ต้องอาศัยระเบียบและกฎเกณฑ์และประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
   (๔) เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นคนที่เกิดก่อนเราผ่าน
ประสบการณ์มามาก การรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่นับเป็นสิ่งที่ดีไม่เสียหายอย่างไร 
   (๕) ไม่ข่มเหงหรือฉุดคร่าสตรีที่ถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นตัวแทนของความสวยงาม 
บุรุษจึงควรให้เกียรติและให้การทะนุถนอม 
   (๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่างๆ ด้วย 
เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพพการี ผู้ท าคุณประโยชน์ไว้ต่อบ้านเมือง 

                                                 
 ๑๓อภิ.ส .(ไทย), ๓๔/๘๔๐/๒๙๐. 
 ๑๔ องฺ.สตฺตก. (ไทย), ๒๓/๒๐/๑๙-๒๓.   



 

 

๑๓๙ 

   (๗) ให้ความอารักขาแก่พระอรหันต์ พระอรหันต์ในที่นี้ หมายรวมถึง บรรพชิตผู้ทรง
ธรรมและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของคนท่ัวไป  
 
ข้อเสนอแนะ  
  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เป็นกรอบการด าเนิน งาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของรัฐ  องค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกปี  
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารจัดท าขึ้น ควรมีการเปิดเผยและเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับรู้ทั่วกัน เพ่ือความโปร่งใสขององค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรจะต้องเร่งสร้าง
ค่านิยม ความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลให้เป็นที่
ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคม ควรมีแนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ  โดยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา  
    
เอกสารอ้างอิง 
 

พัชรา สินลอยมาและคณะ. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐, กรุงเทพมหานคร :โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ, ๒๕๖๐. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาไทย,ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 

นายศุภโชค รัตโน. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์,  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

จ่าเอกเผด็จ คะตะวงษ์.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดงอ าเภอดอน
มดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

นายทองใส แสงอุทัย.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

นางกิติกุล แสนทวีสุข. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง 
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

นายทรงศักดิ์ แก้วดา. ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

นางสาวนิภาพร สายแก้ว. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนต าบล
เหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) 



 

 

๑๔๐ 

นางบุญมี เดชะค าภู. ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง  อ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)  

นางมณีวรรณ แก่นแก้ว. เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ต าบลเหล่าแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, (สัมภาษณ์, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) 



๑๔๑ 
 

ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 ๑. คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี น าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒. องค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการ
และกลไกทางจริยศาสตร์ในการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ใน ๕ ด้าน คือ ด้าน ความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
         
การประชาสัมพันธ์ 
             ๑.  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
             ๒. ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 



๑๔๒ 
 

 ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
โครงการวิจัยเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

   ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
          ๑. เพ่ือศึกษาสภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริย
ศาสตร์ 
 ๓. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ ๑๒ เดือน 
 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง สนับสนุน
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลที่ได้จริง 

๑. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ/
แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจ
ริยศาสตร์การพัฒนา:
ตัวชี้วัดและกระบวนการ
สร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ของจังหวัดอุบลราชธานี 

พัฒนากระบวน 
การสร้างความ
โปร่งใสขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นด้วย
กลไกทาง จริย
ศาสตร์ 
 

ได้รู้สภาพความ
โปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ข้อที่ ๑ 
และข้อ ๒ 

๑๐๐% 

๒. การส ารวจพ้ืน 
ทีและเก็บข้อมูลพื้นที่ใน
อุบลราชธานี 

ได้พัฒนา
กระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นด้วยกลไกทาง 
จริยศาสตร์ 
 

เกิดการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ข้อที๑่, ข้อ๒ 
และข้อ ๓ 

๑๐๐% 



๑๔๓ 
 

  

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง  

สนับสนุน
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

 

กิจกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลที่ได้จริง 

๓. การเก็บข้อมูล
โดยแจกแบบสอบ 
ถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๖๒๐ คน 
และการสัมภาษณ์ 
โดยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
เอาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ๑ แห่ง
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร
องค์การ จ านวน  ๕
คน กลุ่มข้าราชการ
และกลุ่มพนักงาน
ราชการลูกจ้าง 
จ านวน ๗ คน และ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
จ านวน ๕ คน รวม
จ านวนผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น ๑๗ คน 

ไดข้้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความโปร่งใสในการ
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ได้ทราบถึงข้อมูล
สภาพความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
ได้พัฒนากระบวน 
การและการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม ในการ
สร้างความโปร่งใสของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นด้วยกลไกทาง 
จริยศาสตร์ 
 
 

ข้อที่ ๑ ข้อ ๒
และข้อ ๓ 

๑๐๐% 

๔. การวิเคราะหข์้อ 
มูลจากแบบสอบถาม 
/การสัมภาษณ์ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เกี่ยว 
กับสภาพความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 

ไดข้้อมูลเพ่ือเป็นแนว 
การพัฒนากระบวน 
การสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อที๑่, ข้อ๒ 
และข้อ ๓ 

๑๐๐% 

๕. กิจกรรมอื่นและ
การรายงาน
ความก้าวหน้า 

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ไดข้้อมูลแนวทางการ
พัฒนากระบวนการ
สร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของจังหวัด
อุบลราชธานี 

ข้อที๑่, ข้อ๒ 
และข้อ ๓ 

๑๐๐% 

 



 

 

๑๔๔ 

 

ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์
 
 

เรื่อง   จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชีว้ัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง 
 ท้องถิน่ของจังหวดัอุบลราชธานี 
 
ค าชี้แจง 

 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยท าการศึกษาจริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ช่วยตอบค าถามนี้และขอได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อ
ตามความเห็นของท่านเพ่ือที่จะได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยรับรองว่าข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดจะถือเป็นความลับและไม่มี ผลเสียต่อท่าน
ประการใดทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนของการน าเสนอผลการวิจัยก็จะน าผลการวิจัยเสนอในลักษณะภาพรวม
เท่านั้น 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ ๑ เป็นค าถามเลือกตอบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่งในองค์กร และท างานให้กับหน่วยงาน
จ านวน ๕ ข้อ 
  ส่วนที่ ๒ เป็นค าถามแสดงถึงความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ ใน ๕ องค์ประกอบ มีจ านวน ๖๐ ข้อ ดังนี้   
  ๑) ด้านความโปร่งใส          จ านวน  ๑๐ ข้อ 
        ๒) ด้านความพร้อมรับผิด    จ านวน  ๑๐ ข้อ 
  ๓) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   จ านวน  ๑๐ ข้อ 
  ๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  จ านวน  ๑๐ ข้อ 
  ๕) ด้านวัฒนธรรมในการท างาน   จ านวน  ๑๐ ข้อ 
 ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
               พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. 

       ผู้วิจัยและคณะ 



 

 

๑๔๕ 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 

เรื่อง   จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชีว้ัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง 
 ท้องถิน่ของจังหวดัอุบลราชธานี 

 
 

ตอนที่  ๑  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / (ขีดทับ) ลงใน (   ) หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 ตามความเป็นจริงมากที่สุด  
 
๑. เพศ   
 (   ) ชาย    (   ) หญิง  
 
๒. อายุ   
  (   )  ๒๐-๓๕ ป ี   (   )   ๓๖-๕๐ ป ี   

(   )  ๕๑-๖๕ ป ี   (   )   ๖๖ ปีขึ้นไป  
 
๓. ระดับการศึกษา   
 (   )  มัธยมศึกษา      (   )  ปริญญาตรี 

(   )  ปริญญาโท   (   )  ปริญญาเอก 
 
๔. ประเภทต าแหน่งในองค์กร   
 (   )  ลูกจ้าง    (   )  ประเภทปฏิบัติการ ระดับ ๑-๖ 
 (   )  ประเภทอ านวยการ ระดับ ๗-๘ (   )  ประเภทบริหาร ระดับ ๙-๑๐  
 (   )  ประชาชนทั่วไป 
 
๕. ท างานให้กับหน่วยงาน   

(   )  ต่ ากว่า ๕ ปี   (   )  ๖ – ๑๐ ป ี
(   )  ๑๑ – ๒๐ ป ี   (   )  ๒๐  ปีขึ้นไป 

 
 

 
 
 
 



 

 

๑๔๖ 

 

ตอนที่ ๒   จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชีว้ัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
  ปกครองท้องถิ่นของจงัหวัดอุบลราชธานี 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย/ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและ 
  กระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
  ใน ๕ องค์ประกอบ คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านต่อต้านการ 
  ทุจริตคอร์รัปชัน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมและด้านคุณธรรมในการท างาน 
 

ตารางท่ี ๑ ด้านความโปร่งใส 
 

 
ที ่

 
 

ด้านความโปร่งใส 
 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การด าเนินงานขององค์กร      
๑ มีการให้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการในองค์กร วิธีการและมาตรฐานการให้ 
บริการกับผู้รับบริการ 

     

๒ มีการประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

     

๓ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

     

๔ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่
ใช้ในการให้บริการของหน่วยงาน 

     

๕ มีความยุติ ธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     

๖ มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือความมีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

     

๗ มีความสอดคล้องของกระบวนการที่ใช้ในการ
ให้บริการกับกฎหมาย/กฎระเบียบ 

     

๘ มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการตามภารกิจ 

     

๙ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานหรือการปรับปรุงแก้ ไขการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

๑๐ มีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

     



 

 

๑๔๗ 

 

ตารางท่ี ๒ ด้านความรับผิดชอบ 
 

 
ที ่

 
ด้านความพร้อมรับผิด 

 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ความรับผิดชอบตามกฏหมาย      
๑ มีการด า เนินการหรื อการให้ บริ การตาม

กฏหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน 
     

๒ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
หน่วยงานยึดหลักความรับผิดชอบ 

     

๓ มีการด าเนินการหรือการให้บริการซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม 

     

๔ มีการใช้อ านาจโดยชอบธรรมและเป็นไปตาม
กฏหมาย 

     

๕ มีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงาน
เกี่ยวกับข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่      
๖ มีความเชื่อถือของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     

๗ มีความพยายามในการปฏิบัติหน้ าที่ ก าร
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

     

๘ เจ้าหน้าที่มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
เต็มความสามารถโดยค านึงถึงผลลัพธ์ในการ
ด าเนิน 
งานของหน่วยงาน 

     

๙ ปฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ ว ยความรั บผิ ดชอบ ความ
ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     

๑๐ มีการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยว 
ข้องหน่วยงาน 

     

 
 
 

 
 



 

 

๑๔๘ 

 

ตารางท่ี ๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

 
ที ่

 
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรู้ถึงแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

     

๒ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต หรือเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 

     

๓ หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่หลั กการ 
แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆ แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน  

     

๔ หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน  

     

๕ หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน ในหน่วยงานของท่านมีการ
ท างานอย่างเป็นอิสระ สามารถป้องกันการทุจริต 

     

๖ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ ไขให้ถูกต้อง เร่ งด า เนินการกับ
ผู้กระท าผิดอย่างจริงจังและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
โดยเร็ว 

     

๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
และตรวจสอบการท างาน 

     

๘ หน่วยงานมีการน าผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุ ง การท างาน เ พ่ือให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต  

     

๙ หน่วยงานของท่านมีการติดตามตรวจสอบผู้กระท า
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

     

๑๐ หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การลงโทษผู้กระท าการทุจริต (การพิจารณาและ
การก าหนดบทลงโทษ รวมถึงการลงโทษ)  

     

 

 



 

 

๑๔๙ 

 

ตารางท่ี ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

 
ที ่

 
 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

วัฒนธรรมองค์กร      
๑ มีการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม มีความ

ซื่อสัตย์ ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
และไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด 

     

๒ การปฏิบัติงานยึดคุณธรรม จริยธรรมและเป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมส าหรับหน่วยงานภาครัฐใน
การด าเนินงาน/ให้บริการ 

     

๓ ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินงานและบรรยากาศในการท างาน 

     

๔ มีการสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปลอดการทุจริตใน
องค์กร 

     

๕ มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนืองแก่
บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและปลอดจาก
การคอร์รัปชัน 

     

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร      
๖ ประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแสการ

ทุจริต และระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการ
ทุจริต 

     

๗ มีความเหมาะสมของการลงโทษต่อการกระท า
ทุจริตคอร์รัปชันและการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้
การกระท าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

     

๘ มีแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

     

๙ หน่วยงานมีระบบและการให้ความรู้ ในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 

     

๑๐ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 

     

 



 

 

๑๕๐ 

 

ตารางท่ี ๕ ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 

 
ที ่

 
ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 

ระดับความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

     

๒ ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงบรรยากาศในการท างานและ เพ่ือนร่วมงาน 

     

๓ หน่วยงานมีประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน 

     

๔ ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความ
บันเทิงความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน มีผลต่อการคัดเลือกการบรรจุ การ
แต่งตั้ง การโอนย้าย การให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

     

๕ มีวิธีการระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
หรือระบบเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความ สามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานมี
ความเหมาะสมเพียงใด 

     

๖ หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณ
ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 

     

๗ หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

     

๘ มีระบบการควบคุมภายในด้านงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร 

     

๙ มีระบบและขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสาร
และบันทึกต่างๆให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการ
การเงิน 

     

๑๐ องค์กรมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ก ากับดูแล
การควบคุมภายในการจัดท ารายงานทางการ
เ งิ นและกระบวนการ อ่ืนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

     



 

 

๑๕๑ 

 

ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง 
  ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี   
                   ล าดับที่…………… 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล……………………………………………………….………………………..…………..…….…………...  
ที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล ………………………………………………………..………………………..…………..…….…………….. 
สถานที่ให้สัมภาษณ์ .....…………………………….…………...........................................................................  
 
๑. ด้านความโปร่งใส 
 ๑.๑ องค์กรของท่านมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ อย่างไร 
 ๑.๒ ท่านมีแนวทางและขั้นตอนเพ่ือน านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร ๑.๓ องค์กรมีการรายงานต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หรือไม่ อย่างไร  
        
๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
 ๒.๑ องค์กรมีการประเมินระดับการให้บริการหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
 ๒.๒ องค์กรมีการอบรมรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่พนักงานเกี่ยวกับข้อบังคับและกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ ท่านมีการใช้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือไม่อย่างไร 
  
๓. ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๓.๑ ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้มากน้อย
เพียงใด  
 ๓.๒ หน่วยงานของท่านมีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด                                                          
 ๓.๓ หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือไม ่อย่างไร 
  
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 ๔.๑ หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นอย่างไร 
 ๔.๒ หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
หรือไม ่  
  
 
    



 

 

๑๕๒ 

 

๕. ด้านวัฒนธรรมในการท างาน 
 ๕.๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด 
 ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมากน้อยเพียงใด          
 ๕.๓ ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้
นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการท างานหรือความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของตนมากน้อย
เพียงใด          
 
   
 
   

       (ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม) 



๑๕๓ 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 

สัญญาเลขที่ :     ว.145/2560 
ชื่อโครงการ :      จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครอง 
                       ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
หัวหน้าโครงการ : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. 
                       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                       โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐๘๔๖๔  Email : naretes๙๙@hotmail.com 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมากกับวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่การศึกษา จริยศาสตร์ พฤติกรรมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในบางอย่างท าให้
เกิดผลกระทบในทางลบกับเยาวชนประชาชนและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นนับวันจะทวีความรุนแรง
ต่อเนื่องมากขึ้นประเทศไทยโลกาภิวัตน์ (Globalization) จนท าให้คนสวนใหญ่คิดว่าจริยธรรมไม่ส าคัญและไม่
จ าเป็นเพราะมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่และความมั่งคั่งโดยมิได้ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ท าให้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมแสวงหาช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบสังคมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและ
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศก าลังประสบปัญหาอย่างมากมาย 

คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการให้ใสสะอาดเห็นควรให้มีการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสขึ้นในส่วนราชการโดยเริ่มต้นจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือช่วยกันสร้างราชการไทยให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ผลการวิจัยจะสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในที่อ่ืนๆได้ทั่วทั้งประเทศไทยหรือประเทศสากลโดยปกครองโดยหลักจริยศาสตร์ มีคุณธรรม
และจริยธรรมรวมไปถึงมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ค านึงถึงผลประเทศของประเทศชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
           ๑. เพ่ือศึกษาสภาพความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ 
 ๓. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
 

ผลการวิจัย 
 ๑. จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๕) เรียงเป็นรายด้านล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านที่ ๑ ด้านความโปร่งใส (X = ๓.๙๙) ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมในการท างาน (X = ๓.๘๕) ด้านที่ ๒ ด้าน
ความพร้อมรับผิด (X = ๓.๗๒) และด้านที่ ๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (X = ๓.๗๐) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือด้านที่ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (X = ๓.๕๓) 
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 ๒. สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเอาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๑ 
แห่ง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์การ จ านวน  ๕ คน กลุ่มข้าราชการและกลุ่มพนักงานราชการ
ลูกจ้าง จ านวน ๗ คน และประชาชนผู้ใช้บริการ จ านวน ๕ คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น ๑๗ คน พบว่า 
  ๒.๑ ด้านความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ให้ข้อมูล ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ
หน่วยงานจะต้องด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  รวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่ างๆ 
ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานและร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรม
และความโปร่งใสได้ 
  ๒.๒ ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องแสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ สามารถแยกออกเป็น ๒ ด้านคือ (๑) ความ
พร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน คือ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น  (๒) ความพร้อมรับผิดใน
การบริหารงาน คือ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบทั้งผลจากการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หาก
งานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  ๒.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้บริหารต้องมีการเอาใจใส่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลากรของหน่วยงานที่มีพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องและให้ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารด้วย มีการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
หน่วยธุรกิจเอกชน/พวกพ้องหรือมีการแทรกแซงทางการเมืองร่วมด้วย 
  ๒.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝังสั่งสอนหรือถ่ายทอด
แก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็น การปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี เป็นการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่
ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) 
  ๒.๕  ด้านวัฒนธรรมในการท างาน บุคคลากรหรือเจ้าหน้าในหน่วยงานต้องแสดงถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ทั้งการ
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บริหาร งานบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการ
มอบหมายงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
  ๓. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 จริยศาสตร์การพัฒนา :ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของ
จังหวัดอุบลราชธานี คือ ควรมีระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้แบบผสมผสาน 
คือเน้นทั้งการบริหาร การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการรายงานที่
ถูกต้อง แล้วจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอว่ามีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่อย่างไร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการรณรงค์อย่างจริงจังและปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน  
รวมทั้งส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  
         ตลอดจนควรด าเนินมาตรการลงโทษทั้งทางวินัย ทางปกครอง ทางเพ่ง ทางอาญาและทางภาษีอย่าง
เด็ดขาด รวดเร็ว กับผู้ทุจริตหรือมีส่วนปกป้องผู้ทุจริต รวมทั้งจะผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาดและสามารถชดเชยความ
เสียหายแก่ภาครัฐหรือประชาชนที่ต้องได้รับความเสียหายจากการกระท าทุจริตที่เกิดขึ้น  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ๑.  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆได้ 
          ๒. องค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการและกลไกทางจริย
ศาสตร์ในการสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ๓. สามารถน าข้อมูลไปก าหนดนโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการสร้างความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกลไกทางจริยศาสตร์ 
          ๔. องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น ใน ๕ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและด้านวัฒนธรรมในการท างาน  
 

การประชาสัมพันธ์  
           ๑. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
            ๒. ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัย      มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย)      พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จตินเรศ วุฑฺฒิธมฺโม) 
    ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ)  Phrakru Wutthidhambundit (Chitnaretes  Wutthidhammo)  
 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓๒-๐๙-๑  
 

๓. ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

๔. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  
         ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   
   มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๘๔๖๔ (E-mail) naretes99@hotmail.com 
 

๕. ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     ปริญญาตรี  พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ปริญญาตรี  ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  ปริญญาโท    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ปริญญาเอก   Ph.D. (Public Administration),  Nagpur University, India. 
 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power   
     Point, โปรแกรม SPSS.  
 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ    
           ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง“ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี”, 
๒๕๕๑.   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย  เรื่อง “บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ๒๕๕๒                    (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
   ๗.๓ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "ประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสาน" ๒๕๕๓. 
   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี” ๒๕๕๕. 
   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
  ๗.๕ ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง"ความเชื่อต่อพิธีกรรมการนั่งกระทะน  ามันของประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี" ๒๕๕๕. (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 



 

 
๑๕๗ 

 

 
  ๗.๖ ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม”๒๕๕๖. 
   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
  ๗.๗ ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี,” ๒๕๕๗.  (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๘ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้
เบื องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ๒๕๕๘. 
   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๙ ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง"การศึกษาปรัชญาธรรมพื นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี," ๒๕๕๘.  (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๑๐ ผู้รว่มโครงการวิจัย เรื่อง"การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจ
จายนะ อักษรธรรมอีสาน" ๒๕๕๘. (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๑๑ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพของ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี" ๒๕๕๙. (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๑๒ ผู้รว่มโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามแนวชาย 
แดนกัมพูชา ลาว ไทย" ๒๕๕๙. (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๑๓ ผู้รว่มโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี" ๒๕๕๙. (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๑๔ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี วัดและกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี” ๒๕๖๐. 
   (แหล่งทุน :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๕๘ 

 

 
 
ผู้ร่วมวิจัย ๑ 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย)      พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ บัวศรี) 

         ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ)  Phrakru Visitpattanaporn (Buasri) 
 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน :  ๓-๓๔๙๙-๐๐๐๖-๘๐๖-๐ 
 

๓. ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

๔. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  
         ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   
    มือถือ ๐๘๓-๑๐๑๔๖๐๔ (E-mail) naretes9999@hotmail.com 
 

๕. ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     ปริญญาตรี  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท    ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
     ปริญญาเอก   Ph.D. (Social Science),  Magadh University, India. 
     ปริญญาเอก   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power   
     Point, โปรแกรม SPSS.  
 
 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ    

           ๑) ชื่อเรื่อง“การพัฒนาสังคมไทย : กรณีศึกษา วิเคราะห์ (The Social Development in 
Thailand)      (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) 
            ๒) ชื่อเรื่อง “ศึกษารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม”                                  (แหล่งทุน : คณะสงฆ์อ าเภอเมืองอุบลราชธานี)                                       
   ๓) ชื่อเรื่อง “ศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี”      (แหล่งทุน :มจร.วข.อุบลราชธานี) 

    
 
 
 



 

 
๑๕๙ 

 

 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย ๒ 
 
๑. ชื่อผู้วิจัย   (ภาษาไทย) : พระครูจินดาสารานุกูล,ดร. 
  (ภาษาอังกฤษ) : Phrakru Chindasaranukun 
 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓-๔๕๐๙-๐๐๐๓๗-๘๕-๘  
 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.อุบลราชธานี 
 

๔. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานีต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔-๗๖๕๘ 
 

๕.ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาตรี  : พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ปริญญาเอก :      Ph.D. (Social.) Magadha  University, India 
 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  
    Point,โปรแกรม SPSS 
 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ - ไม่มี 
 
 
 
ผู้ร่วมวิจัย ๓ 
 

๑. ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย) :พระศิวเดชน์  ญาณวโร 
  (ภาษาอังกฤษ)  : PhraSiwadet Yanayaro 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  :๔๓-๔๑๕๐-๐๐๑๑-๔๑-๐ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมจร.วข.อุบลราชธาน ี
๔.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานีต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๓๔๐๐๐โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๔๕-๔๕๖๕ 
๕.ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาตรี    : พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ปริญญาโท   : ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 



 

 
๑๖๐ 

 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  
    Point, โปรแกรม SPSS 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ - ไม่มี 
 
ผู้ร่วมวิจัย ๔ 
 

 
๑. ชื่อผู้วิจัย   (ภาษาไทย) : นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
  (ภาษาอังกฤษ) : Mr.chaiyasit Udomchokenamorn 
 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  :๓๓-๔๑๕๐๐-๘๙๗-๒๕-๘ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.
อุบลราชธานี 
๔. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานีต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๓๔๐๐๐โทรศัพท์ ๐๘๐๗๒๔-๗๖๕๘ 
๕. ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาตรี  :   ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท  :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 ปริญญาโท  :    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  
    Point,โปรแกรม SPSS 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 
 ๑) ชื่อเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ า
หมู่บ้าน  จังหวัดอุบลราชธานี”   (ผู้ร่วมโครงการวิจัย: แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 

  ๒) ชื่อเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน" 
     (ผู้ร่วมโครงการวิจัย: แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 


